UCHWAŁA NR 173.75.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 16 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 5 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72,
255, 694, 802 i 1093), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28
stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach
związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 197) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Konradowi Mendykowi - kierownikowi Referatu AdministracyjnoGospodarczego Starostwa Powiatowego w Opatowie do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego w zakresie
wskazanym w pełnomocnictwie, stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata .lalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek
Krzysztof Hajdukiewicz

Aneta Werońska

Załącznik do uchwały Nr 175.75.2021
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu

Opatów, dnia 20 sierpnia 2021 r.

w Opatowie
S.077.22.2021

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 16 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 5 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72,
255, 694, 802 i 1093), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28
stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach
związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 197) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694),

Zarząd Powiatu w Opatowie działając w imieniu Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie, przy ul.
Henryka Sienkiewicza 17,27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10. REGON: 830409212,
upoważnia do reprezentacji wskazanego podmiotu, bez prawa substytucji:
Pana Konrada Mendyka - kierownika Referatu Administracyjno - Gospodarczego Starostwa
Powiatowego w Opatowie, PESEL.....................................
w zakresie:

1) wykonywania rejestracji, zgłoszeń, aktualizacji, zmian w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Akcyzowych (CRPA) na koncie użytkownika Powiatu Opatowskiego dotyczących działalności
jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego - jako podmiotów zużywających na cele opalowe
gaz LPG (propan - butan);

2) wykonywania zgłoszeń, aktualizacji, zmian na koncie użytkownika Powiatu Opatowskiego na
Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych dotyczących działalności jednostek
organizacyjnych Powiatu Opatowskiego - jako podmiotów odbierających paliwa opałowe.
Pełnomocnictwo upoważnia do składania oświadczeń woli jednoosobowo.

Pełnomocnictwo udziela się na czas pełnienia obowiązków kierownika Referatu Administracyjno Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Opatowie, jak również wygasa ono z chwilą cofnięcia
pełnomocnictwa albo odwołania ze stanowiska.
Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof 1 lajdukiewicz

Aneta Werońska

