
Uchwała Nr 276.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20 sierpnia 2018r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych                                        

z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 

2018 r. poz. 995 ) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Upoważnia się Pana Zbigniewa Tomczyka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni do zawarcia 

umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na okres 24 

miesiące telefony stacjonarne i 30 miesięcy telefony komórkowe. 

 

§2 

Oświadczenia, o których mowa w §1, mogą być składane przez Pana Zbigniewa Tomczyka Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni jednoosobowo lub wspólnie z inną upoważnioną osobą. 

 

§3 

Upoważnienie, o którym mowa w §1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia 

upoważnienia albo ustania stosunku pracy. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

1.Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany  

3. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak  /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 276.V.2018 

z dnia 20 sierpnia 2018r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

 

 

Uchwałą Nr 44.V.2015 z dnia 18 czerwca 2015r. Zarząd Powiatu Kępińskiego upoważniał 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni Zbigniewa Tomczyka do składania oświadczeń woli     w 

sprawach majątkowych Powiatu Kępińskiego dotyczących  Domu Pomocy Społecznej w Rzetni                 

w zakresie bieżącej działalności, w tym do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot określonych                    

w zatwierdzonym planie finansowym kierowanej jednostki.  

W związku z upływem okresu obowiązywania umów na usługi telekomunikacyjne dla Domu 

Pomocy Społecznej w Rzetni konieczne jest zawarcie nowych umów, których okres obowiązywania i 

płatności wykraczają poza zatwierdzony plan finansowy jednostki. Do zawarcia zwarcia umów,                  

z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wymagane jest udzielenie 

upoważnienia.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ WITOLD JANKOWSKI 


