
Uchwała Nr 830/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, Al. Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława 

 Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 98 i 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia  

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) i art. 

33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 

r. poz. 735 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§1 

1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Stefanowi Wojnarowskiemu - Dyrektorowi Zespołu 

Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, Al. Józefa Piłsudskiego 33, 06-

500 Mława do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych  

z aplikowaniem i realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność 

edukacyjna w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, którego Operatorem 

jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

w Warszawie.  

 2.   Zakres upoważnienia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.   

 

§2 

 

1. Upoważnienie wydaje się na czas aplikowania, 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 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie.  

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                        Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

  Jerzy Ryszard Rakowski  

   Zbigniew Markiewicz 

   Jolanta Karpińska 

   Witold Okumski 

   Krystyna Zając 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 830/2022 
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 18 lutego 2022 roku 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Działając w imieniu Powiatu Mławskiego, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława 

(Mocodawca), jako Zarząd Powiatu Mławskiego uprawniony do reprezentacji Mocodawcy, co wynika 

z treści dokumentu: Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 20 listopada 2018 roku  

w sprawie wyboru Starosty Mławskiego, Uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia  

20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz Uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu 

Mławskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Mławskiego, udzielam niniejszym dla 

Pana Stefana Wojnarowskiego  
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,  

Al. Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława 
 
pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy we wszelkich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Mocodawcy w programie 

Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Mocodawcy oświadczeń woli i wiedzy dla 

Fundacji.  

 
Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do: 

1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu, 

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem 
o akredytację w Programie lub wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach 
Programu, 

3) odbierania korespondencji od Fundacji, 

4) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Programu wraz ze wszelkimi 
załącznikami oraz aneksami do takiej umowy, 

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
zakresu niniejszego umocowania w związku z przyznaniem akredytacji lub realizacją przez 
Mocodawcę projektu w ramach Programu. 

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. 
Odwołanie umocowania powoduje obowiązek zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

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 Mocodawcy. 

                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego 
 

  Jerzy Ryszard Rakowski  
   Zbigniew Markiewicz 

   Jolanta Karpińska 
   Witold Okumski 
   Krystyna Zając 

 


