
Uchwała Nr 615/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 
 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4,  

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 
 

1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Bem – Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie do samodzielnego reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE)  

w Warszawie wynikających z udziału Placówki w projekcie grantowym pn. 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 

kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER), II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, 

Kategoria 1: „Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla 

nauczycieli”. 

2. Zakres upoważnienia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

1. Upoważnienie wydaje się na czas aplikowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia 

grantowego w ramach projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. 

2. Wcześniejsze odwołanie lub cofnięcie niniejszego umocowania, dla swojej 

skuteczności w stosunku do Ośrodka Rozwoju Edukacji wymaga przekazania takiej 

informacji do ORE, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane 

w imieniu i na rzecz Placówki. 

3. Ustanie pełnienia funkcji dyrektora Ośrodka powoduje unieważnienie 

pełnomocnictwa. 

 

§ 3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                          Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając 



Załącznik do Uchwały Nr 615/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego  

z dnia 31.03.2021r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu Powiatu Mławskiego - Organu Prowadzącego w stosunku do  

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. Władysława Stanisława 

Reymonta 4, 06-500 Mława, jako Zarząd Powiatu Mławskiego uprawniony do reprezentacji 

Organu Prowadzącego,  

udzielam niniejszym 
 

Pani Jolancie Bem 

– Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie  
 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego przed Ośrodkiem 

Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), dotyczącego uczestnictwa Placówki w projekcie 

grantowym pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 

kształcenia na odległość”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER), II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Kategoria 1: 

„Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli”, w tym 

do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla ORE. 

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do: 

a) Złożenia i podpisania wniosku o udzielenie grantu dla przedsięwzięcia grantowego pn. 

„Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w 

realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” w 

ramach  

PO WER; 

b) Składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o udzielenie  grantu w ramach PO WER; 

c) Kierowania i odbierania korespondencji w związku z udziałem w PO WER; 

d) Podpisania umowy o powierzenie grantu wraz z wszelkimi załącznikami oraz 

aneksami do takiej umowy z ORE w Warszawie dla przedsięwzięcia grantowego pn. 

„Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w 

realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”; 

e) Składania innych oświadczeń woli i wiedzy, jakie okażą się niezbędne do należytego 

wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przedsięwzięcia 

grantowego pn. „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Mławie  

w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”  

w ramach PO WER.  

Pełnomocnictwo jest udzielane na czas oznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.  

                                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego: 

       Jerzy Rakowski 

       Zbigniew Markiewicz 

       Jolanta Karpińska 

       Witold Okumski 

                               Krystyna Zając                                        


