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UCHWAŁA NR ......../2021 
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 2'7 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”

Na podstawie art. 32 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zmian.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala 

co następuje:

§1. Udziela się Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kole Pani Katarzynie Poronin 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolskiego w sprawie 

realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”, 

numer umowy RPWP.08.03.01-30-0043-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - 

tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

w tym do:

1) dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych, 

koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach realizacji ww. 

projektu,

2) potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją 

projektu;

4) wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji i rozliczaniu ww. 

projektu.

§2.1 . Pełnomocnictwa udziela się na okres zajmowania stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji projektu, określonego na 

dzień 31.03.2021 r.

2 . Pełnomocnictwo może być cofnięte w każdej chwili.



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNm&ułi<b.
do UCHWAŁA NR......../2021 

Zarządu Powiatu Kolskiego

Powiat Kolski w dniu 22 stycznia 2020 roku zawarł urnowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 

działającym w imieniu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 na realizację projektów w ramach 

ogłoszonego konkursu w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w 

zakresie epidemii COVID-19.

W celu prawidłowej realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie oraz zapisami umowy 

szkoły zostały wyznaczone jako realizatorzy.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.


