Załącznik 4 do Uchwały Nr VII/74/VI/2019
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej
Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................................
(imię i nazwisko upoważniającego)
legitymujący/a się dowodem osobistym nr…………………………………………………………………………………………..
wydanym przez .........................................................................................................................................
numer PESEL..............................................................................................................................................
zamieszkały/a w.........................................................................................................................................
(pełen adres)
ustanawiam pełnomocnika.......................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa jeśli występuje)
legitymującego się dowodem osobistym nr..............................................................................................
wydanym przez..........................................................................................................................................
zamieszkałego w........................................................................................................................................
(pełen adres)





do reprezentowania mnie w czynnościach związanych z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie dotacji
(bez możliwości podpisania w imieniu Wnioskodawcy umowy o udzielenie dotacji),
do zawarcia w moim imieniu umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr ………………………………………….
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia ………………………..2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi,
do zawarcia w moim imieniu umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr ……………………………………………
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia z dnia ………………………….2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz do
podejmowania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy, tym weryfikacją i rozliczeniem
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Dotowanego.

……………………………………………………………………………………………
(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
* zaznaczyć zakres pełnomocnictwa (do czego pełnomocnikowi udzielone jest pełnomocnictwo) stawiając
znak X przy właściwym opisie zakresu
UWAGA!
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
należy uiścić w kasie siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 lub przelewem
na nr konta Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych wskazanego na
stronie internetowej http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej
Działając w imieniu spółki .........................................................................................................................
(nazwa spółki upoważniającej)
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………….………….,REGON………………………………………………………………………..,
wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem…………………………………………………..
zwanej dalej „spółką” ustanawiam pełnomocnika………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującego się dowodem osobistym nr..............................................................................................
wydanym przez..........................................................................................................................................
zamieszkałego w........................................................................................................................................
(pełen adres)





do reprezentowania spółki w czynnościach związanych z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie dotacji
(bez możliwości podpisania w imieniu Wnioskodawcy umowy o udzielenie dotacji),
do zawarcia w imieniu spółki umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr ………………………………………….
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia …………………………..2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi,
do zawarcia w imieniu spółki umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr ……………………………………………
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia ………………………….2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz do podejmowania
wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy, tym weryfikacją i rozliczeniem kosztów
kwalifikowanych poniesionych przez Dotowanego.

…………………………………………………………………………………………
(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
* zaznaczyć zakres pełnomocnictwa (do czego pełnomocnikowi udzielone jest pełnomocnictwo) stawiając
znak X przy właściwym opisie zakresu
UWAGA!
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, należy uiścić w kasie siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 lub przelewem na
nr konta Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
wskazanego na stronie internetowej http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej
Działając w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej……………………………………………………………………….
(nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej)
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………….………….,REGON………………………………………………………………………..,
zwanej dalej „Wspólnotą” ustanawiam pełnomocnika…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującego się dowodem osobistym nr..............................................................................................
wydanym przez..........................................................................................................................................
zamieszkałego w........................................................................................................................................
(pełen adres)
 do reprezentowania Wspólnoty w czynnościach związanych z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie dotacji (bez
możliwości podpisania w imieniu Wnioskodawcy umowy o udzielenie dotacji),
 do zawarcia w imieniu Wspólnoty umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr ……………………………………………
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia ………………………..2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi,

 do zawarcia w imieniu Wspólnoty umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków pochodzących
z budżetu Powiatu Poznańskiego na trwałą likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich proekologicznym systemem ogrzewania, udzielanej w oparciu o uchwałę nr …………………………………………..
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia ……………………………….2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz
do podejmowania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy, tym weryfikacją
i rozliczeniem kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Dotowanego.

………………………………………………..
(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
* zaznaczyć zakres pełnomocnictwa (do czego pełnomocnikowi udzielone jest pełnomocnictwo) stawiając
znak X przy właściwym opisie zakresu
UWAGA!
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, należy uiścić w kasie siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 lub przelewem
na nr konta Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
wskazanego na stronie internetowej http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

