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ZARZĄDU POWIATU KOLSK'EGO

O f} ·~pnlo... R.D~ "z dnia •..,••... , ,.. . .••.•••.•

w ,sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p,o, Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy R,odzinie w Kole do podejmowania, czynności w zakresiie realizacjii projektu
pozakonkursowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 5, art. 32 ust 1 !i art, 48 USl. .2 ustawy z dnia 5 czerwca 19'98 r.
o sarnorządale powiatowym (Dz, U, z 2018 r. poz. 99S l. póżn, zrn.) art, 28a ust 1 ustawy Z dnia 6 grudnia
2006 foku o zasadach prowadzeola polityki rozwoiu (Oz.U. z 201i8 r. poz. 1307) oraz w oparciu o Regiona~ny
Program Operacyjny Województwa Wielkopolskieg,o na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisjli Europejskiej,
Za.rzą!d Po,wiatu Ko,lskiego uchwala co następuje:

§1

1. uczleta się pełnomocnictwa Pani Agnieszce Rusin - pełniące] obowiązki Dyrektora POwiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie _I Kole do:

1) Podpisywania i 'Składania w imieniu Powiatu Kolskiego zmian do wniosku o dofinansowanie projek u

pozakonkursowego pt.: ~Z Troską. ..w w ramach Dz;ałania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

PocIdzialania 7.2,1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realłzowarte przez jednostki

samorządu terytorialnego i ich jednos ki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lała 2:014 - 2020, reaazowaneqc w partnerstwie z gminą miejską Kolo

oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole,

2} Pod'eJmowania wszelkich czynności prawnych faktycznych dotyczących projektu,

w s2:cz,ególnosci:

• podpisywania aneksów do umowy,

• skladan ja oświadczeń wc Ii i zawierania umów 2wiąza nych z rea ltz"acjąumowy,
• dokonywania zmian w umowie,

• podejmowania wSzelk'ch innych czynności związanych z przyjęciem umowy partnerstwa.

3) Zaciągania zobowląza 1"1 finansowych

z zastrzeleniem § 1 ust2 uchwały;

4) Dysponowania uzyskanymi "funduszami i dokonywania rożnezeń w tym zakresie.

zabezpieczenia prawrdłowej rea ~zacji projektu,

2. Jeżeli czynność prawna, wynikająca z zakresu upowazrnenta, spowoduje powstanie zooowiązań

majątkowych, do jej sk utecz:ności potrzebna jest kan trasygn ata Skarb nika Powi atu.



§2

Zadania wynikające z projektu, o kt6rych mowa w § 1 są zgodne z zakresem zadań wynikających ze statutu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kore.

§3
1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 us:t. 1 zostele udzielone do odwołania z zastrzeżeniern ust. 2.

2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zrealizowania projektu.

3. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych upoważalen w tym zakresie,

a ponadto może być: w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§4

Odwołuje się pełnomocnictwo udzielone Panl Urszuli Polewskiej uchwałą nr 0025.65.85.20116 Zarządu

Powiatu Kolskiego z 16 marca 2016 r.

§5

Uchwala wchodzi w :tycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 lipca 201 a r.



UZASADNIENIE

do, uchwały nIL.. ...25 . .A.1:3., COg 'w I~
Zarządu Powiatu Kolskie Q

d ~ O I~~tv ·l"lI•.r x.pz nlla .... "I"' .•~.11'1 ••••••. ro .U

\IV związku z ustaniem stosunku pracy w dniu 29.07.2018 roku Pan] Urszuli Po~ewskiej' - Dyrektora

Powiatowego Centrum Pernocy Rodzinie w Kole', zachodzi potrzeba udzteleola Pani .Agnieszce Rusin

pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole pełnomocnictwa

do podejmowania wszelkich działań i składania wszelkich oświadczeń woli związanych z realizacją projektu

pozakonkursowego pt. nZ Troską ..." w ramach Działania 7.2 Usługi spośeozne i zdrowotne, Poddxlałania 7.2.1.

Uslu'gi społeczne - projek y pozakcn ursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich

jednostki organizacyjne w ramach Wielkopo skfego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014 - 2020.

Następstwem podjęcia . iniejszej uchwały będzie dalsza współpraca Lldera. i Partnerów dotycząca realizacji

projektu poprzez kontynuację zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie zalożonych we •••.niosku

wskaźników reanzacji projektu.

Z uwagi na powyższe zmia.ny podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe j zasacne,
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