
Uchwała Nr  97 /508 /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia  08 września 2020 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

  Pani Joannie Chodzińskiej - dyrektorowi  

Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii w Krajence 

 

 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020. 920) oraz § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego  

(t. j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 309) Zarząd Powiatu Złotowskiego postanawia, 

co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się udzielić pełnomocnictwa Pani Joannie Chodzińskiej -  dyrektorowi 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence do podpisania z Ministrem Cyfryzacji 

Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna, o treści jak załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Krajence. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 

  

 

Członkowie Zarządu: 

1. Małgorzata Sameć 

2. Ryszard Król   

3. Paweł Owsianny 

4. Andrzej Pietrzak  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 97 / 508 /2020 

Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia 08  września 2020 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

  Pani Joannie Chodzińskiej - dyrektorowi  

Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii w Krajence 

 

 

 

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały jest:  

 art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), który stanowi, że zarząd może upoważnić 

pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, 

 § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 roku  

poz. 309) zgodnie z którym oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd 

może podejmować inne uchwały, w tym zawierające opinie i stanowiska zarządu. 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence pismem z dniu 31 sierpnia 

2020 roku, zwróciła się do Zarządu Powiatu Złotowskiego o udzielenie przedmiotowego 

pełnomocnictwa, które jest niezbędne do realizacji programu mLegitymacja szkolna. 

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Pełnoprawny, bezpieczny i nowoczesny 

dokument poświadczający wszystkie uprawnienia uczniów, między innymi do ulgowych 

przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, 

przysługujących uczniom zniżek. 

 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego 

niniejszej uchwały.   

 

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 

 

 

 

 



                 Złotów, 08 września 2020 roku 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

W imieniu Powiatu Złotowskiego – Organu Prowadzącego w stosunku  

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, udziela się pełnomocnictwa    

Pani Joannie Chodzińskiej  

dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krajence, ul. Szkolna 15, 77 - 430 Krajenka  

RSPO nr 264630, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,  

do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja  szkolna z Ministrem 

Cyfryzacji w imieniu , którego działa NASK PIB, Kolska 12,  01 - 045 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                       (podpisy i pieczęcie osoby reprezentującej organ wydający) 


