
UCHWAŁA NR .2Q^.;.EPP- 9 2
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia .5

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie 
realizacji projektu w ramach programu Erasmus + finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Mieczysława Drożdżewskiego Dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomiczno Administracyjnych w Kole do dokonania w imieniu Powiatu Kolskiego 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ 
fmansowanego ze środków Unii Europejskiej w szczególności do:

1. Złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowanego w ramach programu Erasmus +;

2. Składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
wnioskiem o akredytację w Programie lub wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w 
ramach programu Erasmus+;

3. Odbierania korespondencji od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;

4. Popisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus + wraz 
ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy;

5. Składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
zakresu niniejszego umocowania, w związku z przyznaniem akredytacji lub realizacją przez 
Mocodawcę projektu w ramach programu Erasmus+.

§ 2. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na okres realizacji Programu Erasmus + 
i może zostać odwołane w każdej chwili.

§ 4. 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 T om czak



UZASADNIENIE
do Uchwały nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia

W związku z przyznaniem akredytacji lub realizacji przez Mocodawcę projektu w ramach 
programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej wymagane jest udzielenie 
przez Zarząd Powiatu Kolskiego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno 
Administracyjnych w Kole, Pana Mieczysława Drożdżewskiego.


