
Uchwała Nr 135/558/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 17 lipca 2014 r. 
 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
uchwala co następuje: 

§1 
 
Udziela się pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek -dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych  
im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie do dokonywania w imieniu Powiatu Namysłowskiego 
wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli,  
związanych z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  - Narodową Agencją 
Programu  „Erasmus +” na realizację projektu numer 2014-1-PL01-KA102-001436 tytuł: 
Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy oraz z realizację projektu, a 
w szczególności do: 
 

−  składania oświadczeń w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia 

finansowego w ramach programu Erasmus+, 

− podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+, 

− składania oświadczeń w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+. 

 
§2 

 
Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu  
        Namysłowskiego                                                                                   Namysłowskiego 
 
Andrzej Spór  
                                                                                                                      Julian Kruszyński 
 
Cezary Zając  
 
 
Roman Letki  
 
 
Paweł Cholaś 
 



 
Załącznik do uchwały Nr 135/558/2014 

 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 17 lipca 2014 r.  

 
 
 

 
Pełnomocnictwo 

 

 

Ja niżej podpisany, działając jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 46 – 100 

Namysłów, Plac Wolności 12 a,  nr REGON: 531421963,  upoważniam niniejszym Pana Jacka 

Pietroszka – dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, ul. 

Pułaskiego 3, 46 – 100 Namysłów, zamieszkałego w Józefków 10 c, 46 – 100 Namysłów, 

legitymującego się dowodem osobistym nr APZ 777490,   do reprezentowania interesów 

Powiatu Namysłowskiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+. 

Pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do: 

− składania oświadczeń w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia 

finansowego w ramach programu Erasmus+, 

− podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+, 

− składania oświadczeń w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+. 

 

 

 

Namysłów, dnia  …………… 2014 r. 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu  
                                                                                                                        Namysłowskiego 

 

        …………………………….. 

                     (Podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


