
 

 
Uchwała Nr 68/349/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 17 grudnia 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Barbary Nabrzeskiej dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa dla Barbary Nabrzeskiej dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 

Specjalnych w Stalowej Woli zgodnie z dokumentem stanowiącym załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stalowa Wola, dn. 17.12.2015r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 Udzielam Pani Barbarze Nabrzeskiej dyrektorowi Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych 

w Stalowej Woli pełnomocnictwa do niżej wymienionych czynności związanych  

z prawidłową realizacją projektu pn. „Dzień dobry! To Ja!” realizowanego  

w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności 

Społecznej z siedzibą: 35-513 Rzeszów, ul. Raginisa 31/L2 reprezentowanym przez 

Monikę Bieniek – Altuccini - Prezesa Zarządu oraz Stanisława Fuka - Skarbnika 

Stowarzyszenia: 

a) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dzień dobry! To Ja!”, konkurs 

nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, 

b) podpisania Umowy Partnerskiej między Liderem a Partnerem Projektu,  

c) podpisywania aneksów dotyczących Umowy Partnerskiej, 

d) potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność  

z oryginałem, 

e) składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy  

o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do 

realizacji projektu. 

Pełnomocnictwo wystawiane jest na okres od dnia wydania do końcowego rozliczenia 

projektu tj. 30.06.2017 r. 

 Niniejsze pełnomocnictwo wystawia się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednej dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, dla Pani Barbary Nabrzeskiej 

i dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

 

 

                                                                                                      

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

Pełnomocnictwo przyjmuję         ………………………………………………….. 

 


