
UCHWALA NR 0025.65.102.2020
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pod nazwą "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec "w ramach programu Erasmus

+ finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019r. poz.
511 z późno zm.), Zarząd Powiatu w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Wiesława Kujawę - Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do dokonania w imieniu Powiatu Kolskiego wszelkich
czynności w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Staż zawodowy uczniów ZSRCKU
Kościelec" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
szczególności do:

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

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

3. Odbierania korespondencji od Fundacji;

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

5. Udzielenie zabezpieczeń ( wykonania zobowiązań przez Placówkę) na rzecz Fundacji w
związku z zawartą umową dotyczącą wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus +, w
tym podpisywanie (wystawianie) weksli (trasowanych, własnych, w tym in blanco) oraz
deklaracji wekslowych dla Fundacji, bez ograniczeń kwotowych, w tym także jako poręczyciel
wekslowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

6. Składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania
zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach
programu Erasmus+.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Starosta - Robeli Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak

4.....................f.~ .
Zarząd Powiatu Kolskiego:



UZASADNIENIE

do Uchwały nr ~,.~.? .~Q.L.~C))Q.
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu opracował projekt

"Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec" w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze

środków Unii Europejskiej.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie i właściwej realizacji projektu wymaga

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSRCKU w Kościelcu.
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