
Uchwała Nr 102/381/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 
i poz. 935.), art. 98-99 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 459; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 933 i poz. 1132), art. 86-87 § 2 ustawy z 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm1) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się Panu Wojciechowi Surmaczowi Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego  

w Namysłowie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego w zakresie: 

a) działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 

b) rozporządzania mieniem ruchomym kierowanej jednostki, 

c) dotyczącym umów najmu i dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat,  

d) zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Namysłowskiego w ramach planu 

finansowego I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 

e) reprezentowania Powiatu Namysłowskiego przed sądami, organami administracji 

publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 

administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością bieżącą I Liceum 

Ogólnokształcącego w Namysłowie z wyłączeniem zawierania ugód. 

2. Pełnomocnictwo w zakresie podanym wyżej w ust. 1 pkt. „a"-„d" nie upoważnia do 

udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

§ 2. Udzielone pełnomocnictwo jest ważne od dnia 1 września 2017 r. do odwołania, nie 

dłużej niż przez czas pełnienia przez Pana Wojciecha Surmacza funkcji Dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. 
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1311, poz. 1527  

i poz. 1634, z 2016 r. poz. 1823, poz. 1860, poz. 1948, poz. 2138, poz. 2199, poz. 2260 i poz. 2261 oraz z 2017 

r. poz. 67, poz. 85, poz. 187, poz. 768, poz. 933, poz. 1133, poz. 1136, poz. 1452, poz. 1475 i poz. 1596). 


