
Uchwała Nr 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, 
ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława 

Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020, poz. 920), art. 98 i 99 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu Postępowania 
cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego uchwala się co następuje: 

1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 
w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z podpisaniem 
umowy i realizacją projektu pod nazwą „Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów 
ZS 1 w Mławie" dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w części Kształcenie i szkolenie zawodowe, którego Operatorem jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

2. Zakres upoważnienia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§1 

§2 

1. Upoważnienie wydaje się na czas podpisywania umowy, realizacji i rozliczania projektu. 
2. Upoważnienie może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały. 
3. Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie upoważnienia. 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Mławie. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego.:. 

5. Krystyna Zając 
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z d n i a 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

PEŁNOMOCNICTWO 

W imieniu Powiatu Mławskiego - Organu Prowadzącego w stosunku do Zespołu Szkół nr 1 w Mławie, 
udziela się niniejszym dla 

Pani Urszuli Makowskiej 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mławie 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach 
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz 
Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. 

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do: 

I. składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER, 

II. odbierania korespondencji od Fundacji, 

III. podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER wraz ze 
wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy, 

IV. składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach 
programu PO WER. 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 
umocowania. 

Umocowanie jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili. 

Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do Fundacji, konieczne 
jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne 
i dokonane w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego. 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

1. Jerzy Rakowski 

2. Zbigniew Markiewicz... 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski... ; >.. 

5. Krystyna Zając.,: 


