
UCHWAŁA NR 241/2020 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 października 2020r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim do składania oświadczeń woli w ramach programu Erasmus + 

na lata 2021-2027 

Na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 Panią Ewę Grzybowską do 

składania w imieniu Powiatu Nowodworskiego – organu prowadzącego oświadczeń woli 

w związku z udziałem placówki w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus + 

na lata 2021-2027. Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Członek /-/ Radosław Kasiak 

3. Członek /-/ Monika Nojbert 

  



Załącznik do Uchwały nr 241/2020 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 

28 października 2020 r. 

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28.10.2020 r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu – Zarządu Powiatu Nowodworskiego - Organu Prowadzącego 

(Mocodawcy) w stosunku doi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim, jako osoba uprawniona do reprezentacji Organu Prowadzącego udzielam 

niniejszym dla 

Ewy Grzybowskiej 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim pełnomocnictwa 

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) wynikających z udziału Placówki 

w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja 

Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

edukacji szkolnej (Konkurs), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego 

oświadczeń woli i wiedzy, w szczególności obejmujących podpisanie i złożenie wniosku 

w Konkursie oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej Konkursu. 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 

niniejszego umocowania. 

Umocowanie jest udzielone na czas oznaczony i wygasa w siedem dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu. Wcześniejsze odwołanie lub cofnięcie niniejszego umocowania, dla 

swojej skuteczności w stosunku do Fundacji wymaga przekazania takiej informacji do 

Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na 

rzecz Placówki. 

Starosta 

/-/ Krzysztof Kapusta 

Członek Zarządu 

/-/ Radosław Kasiak 

 

                                                 


