
 UCHWAŁA NR  171.V.2017                                                                                                                                
ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO                                                                                                          

z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814; ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego, uchwala 

co następuje: 

§ 1 

1. Upoważnia się Panią Danutę Stefańską dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Powiatu Kępińskiego – Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 

bieżącej działalności, w tym do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym kierowanej jednostki. 

2. Upoważnienie zachowuje ważność na czas powierzenia stanowiska dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie tj. od dnia            

1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

                                                            § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. 

mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie.  

                                                                   

  § 3 

 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Witold Jankowski           /-/ 

        Członek Zarządu Powiatu  - Grażyna Jany            /-/ 

        Członek Zarządu Powiatu  - Krystyna Możdżanowska /-/ 

        Członek Zarządu Powiatu                  - Michał Błażejewski          /-/ 

        Członek Zarządu Powiatu  - Zenon Kasprzak /-/ 

     

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr  171.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

 
 W związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły konieczne jest upoważnienie 

Pani Danuty Stefańskiej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu 

Kępińskiego – Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego  w Kępnie 

oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności, w tym do 

zaciągania zobowiązań do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym planie finansowym 

kierowanej jednostki.  
Upoważnienie zachowuje ważność na czas powierzenia stanowiska dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie tj. od dnia 1 września 

2017 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 
 
         STAROSTA KĘPIŃSKI 
               /-/ WITOLD JANKOWSKI 


