
Uchwała Nr 85/327/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A.  

w Namysłowie  

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, Dz. U. z 2017 r., poz. 1948) 

i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   

 

1. Udziela się pełnomocnictwa Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie 

zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     

www.bip.namyslow.pl.  

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

Mariusz Jabłoński 

 

  

Piotr Lechowicz 

 

 Andrzej Michta 

Artur Masiowski 

 

  

Krzysztof Żołnowski 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 85/327/2017 

 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 1 marca 2017 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym, działając w imieniu i na rzecz Powiatu Namysłowskiego, Pl. Wolności 12A,  

46-100 Namysłów (jedynego właściciela niżej opisanych nieruchomości), udzielam spółce: 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółce Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 

4, 46-100 Namysłów, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 314007, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, zwanej dalej „Spółką”, 

pełnomocnictwa do: 

1. występowania przed wszelkimi sądami, organami administracji publicznej i innymi 

podmiotami w celu uzyskania decyzji, postanowień, odpisów, wypisów i wyrysów  

z operatu ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeń i innych dokumentów, 

niezbędnych do realizacji przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych, na 

nieruchomościach będących własnością Powiatu Namysłowskiego, a stanowiących: 

1) nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 833/3, położoną w Namysłowie, objętą 

księgą wieczystą nr OP1U/00072194/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku, zabudowaną budynkami szpitala, oraz 

2) nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 833/4, położoną w Namysłowie, objętą 

księgą wieczystą nr OP1U/00000065452/6 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku, zabudowaną budynkami szpitala, oraz 

3) nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 833/1, położoną w Namysłowie, objętą 

księgą wieczystą nr OP1U/00063000/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku, zabudowaną budynkiem oddziału 

dziecięcego i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym, 

- wszystko powyższe w związku ze składaniem przez Spółkę wniosku o dofinansowanie 

projektu określonego dla działania 10.3 E – usługi publiczne w ramach Osi priorytetowej  

X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020, tj.: 

1) rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym 

m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji 

przestrzennej, 

2) digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji 

szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego 

dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, 

3) rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, 

służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnieniu komunikacji 



elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny 

obieg dokumentów itp.). 

2. występowania przed wszelkimi podmiotami, w celu uzyskiwania niezbędnych zgód, 

uzgodnień, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamierzeń inwestycyjnych na w/w nieruchomości opisanych powyżej. 

 

Pełnomocnictwo obejmuje zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu         

           Namysłowskiego 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu         

           Namysłowskiego 

Mariusz Jabłoński 

 

                                               Andrzej Michta 

Piotr Lechowicz 

 

  

Artur Masiowski 

 

  

Krzysztof Żołnowski 

 

  

 

 

 

 

 

 


