
 

 

 
Uchwała Nr 71/245/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28.10.2020 r. 

 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pauliny Pawlak, przy realizacji zadania 

pn.: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe” 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), oraz w związku z umową NR IZM.I.273.112.2020 

z dnia 16 października 2020 r. Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Paulinie Pawlak do występowania w imieniu Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego przed właściwymi organami administracji rządowej 

i samorządowej oraz instytucjami i osobami fizycznymi, jak również do podpisywania 

oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: „Scalanie gruntów 

obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach: Działania 4. Inwestycje w środki trwałe, 

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów 

 

§ 2. 1. Pełnomocnictwo udziela się do momentu uzyskania wymaganych pozwoleń  

i uzgodnień. 

 

2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 

 

§ 3. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

  Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

Tomasz Wiciak 

  

 

Zbigniew Bratosiewicz 

 

Piotr Lechowicz 

 

 Konrad Gęsiarz 

Andrzej Zielonka   

   
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 71/245/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

 
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego udziela pełnomocnictwa, Pani Paulinie Pawlak, 

legitymującej się dowodem osobistym nr CFH 650821, do występowania w imieniu Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego przed właściwymi organami administracji rządowej 

i samorządowej oraz instytucjami i osobami fizycznymi, jak również do podpisywania 

oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy wykonywaniu 

dokumentacji projektowej dla wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla projektu: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie 

poscaleniowe” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

w ramach: Działania 4. Inwestycje w środki trwałe, Poddziałania 4.3 Wsparcie na 

inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - 

Scalanie gruntów. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

  Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

Tomasz Wiciak 

  

 

Zbigniew Bratosiewicz 

 

Piotr Lechowicz 

 

 Konrad Gęsiarz 

Andrzej Zielonka   

   

 

 

 

 

 

 


