
 
UCHWAŁA NR 277/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chełmży 
 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm1.) uchwala się, co następuje:  
 

 

§ 1.1. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chełmży– Pani Katarzynie Komakowskiej, do reprezentowania interesów Powiatu 

Toruńskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Poznawanie smaków morza i Europy 

szansą dla młodych na rynku pracy”, realizowanego w ramach programu Erasmus +, 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

     Starosta Toruński 

 

     Mirosław Graczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  

 



 

OR.0027.3.2017 

PEŁNOMOCNICTWO 

Zarząd Powiatu Toruńskiego udziela pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Powiatu Toruńskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Poznawanie smaków 

morza i Europy szansą dla młodych na rynku pracy” realizowanego w ramach programu 

Erasmus+ dla Pani Katarzyny Komakowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chełmży, zamieszkałej w Lubiczu, legitymującej się dowodem osobistym ASM951980 

(Pełnomocnik) do reprezentowania interesów Powiatu Toruńskiego (Mocodawcy) i składania 

oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem 

Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+, który jest 

reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

(Fundacja). 

Niniejsze umocowanie uprawnia Pełnomocnika w szczególności do: 

a) złożenia wniosku o dofinansowanie, 

b) składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Mocodawcę wnioskiem 

do Fundacji dotyczącym programu Erasmus+, 

c) zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus+ i otrzymania 

przez Mocodawcę wsparcia, 

d) zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją, 

e) kierowania i odbierania korespondencji do i od Fundacji w związku z udziałem Mocodawcy 

w programie Erasmus+, 

f) podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do należytego 

wykonywania niniejszego umocowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 1 lutego 2017 r. 

 


