
Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr  366/2008 
Zarządu Powiatu w 
Gryfinie 
z dnia 24.04.2008 r.               

 
Gryfino, dnia …………………2008 r. 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO Nr   
 
 

Działając w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie ul. Sprzymierzonych nr 4 74-100 
Gryfino, nr. PKD 7511 – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, 
REGON: 811683965; NIP: 858-15-63-280 
 

upoważniamy 
  
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie 
Panią Edytę Daszkiewicz, nr dowodu osobistego …………….., zamieszkałą …………  
……………………., do dokonania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie wszelkich 
czynności, w tym podpisanie końcowych dokumentów rozliczeniowych oraz składanie 
oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da 
Vinci działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu numer 
PL/06/A/Pla/174485, tytuł: „Hotel Europa” oraz realizacją projektu, a w szczególności do: 
a) podpisania końcowych dokumentów rozliczeniowych umowy na realizację projektu  

z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działająca w ramach Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji; 

b) negocjacji związanych z ustanowieniem i ustanowienia zabezpieczeń prawidłowego 
wykonywania umowy na realizację projektu z Krajową Agencją Programu Leonardo da 
Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; 

c) dysponowania środkami finansowymi przekazywanymi przez Krajową Agencją Programu 
Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach 
realizacji umowy; 

d) udzielania uprawnień pełnomocnikowi do ustalania dalszych pełnomocników (np. do 
potwierdzenia za zgodność z oryginałem przedkładanych kopii dokumentów). 

 
Nadto oświadczamy, że nie ustalono do chwili obecnej innych niż wskazanego powyżej 

pełnomocnika do dokonania w/w czynności. 
Niniejsze pełnomocnictwo nie zostanie odwołane wcześniej niż po zakończeniu 

rozliczenia projektu i wygaśnięcia zawartej umowy. 
W przypadku odwołania pełnomocnictwa po podpisaniu umowy, Krajowa Agencja 

Programu Leonardo da Vinci działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
zostanie niezwłocznie o tym powiadomiona oraz zostaną jej wskazane osoby upoważnione do 
dokonania w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu, w szczególności do dysponowania środkami finansowymi przekazanymi 
przez Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w ramach realizacji w/w umowy. 
 
 


