
 

Uchwała Nr 70/242/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 z dnia 23.10.2020r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi -dyrektorowi Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie do reprezentowania 

interesów Powiatu Namysłowskiego we wszelkich sprawach 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. 

 

§ 2. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

       Namysłowskiego                   Namysłowskiego 

 

                                                                                           Konrad Gęsiarz 

Tomasz Wiciak 

 

Zbigniew Bratosiewicz                                                                         

 

Piotr Lechowicz 

 

Andrzej Zielonka 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 70/242/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 23.10.2020r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

              Działając w imieniu Powiatu Namysłowskiego – Organu Prowadzącego w stosunku 

do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie jako 

osoba uprawniona do reprezentacji Organu Prowadzącego udzielam niniejszym dla Pana 

Bartosza Medyka -dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września  

1939 Roku w Namysłowie zamieszkałego ul. Gałczyńskiego 3, 46 – 100 Namysłów, 

legitymującego się dowodem osobistym nr CGE 777199 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. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

       Namysłowskiego                   Namysłowskiego 

 

                                                                                           Konrad Gęsiarz 

Tomasz Wiciak 

 

Zbigniew Bratosiewicz                                                                         

 

Piotr Lechowicz 

 

Andrzej Zielonka 

 

 
 


