UCHWAŁA NR 281/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pani Izabeli Górze - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach
związanych z programem Erasmus+ w relacjach z Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Na podstawie podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach - Panią
Izabelę Górę do samodzielnego reprezentowania Powiatu Chodzieskiego, w tym do składania
oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Chodzieskiego, w relacjach
z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (Koordynator
projektu) w związku z realizacją projektu pod tytułem: „Staże w Hiszpanii – Teoria w praktyce”
w programie Erasmus+, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie.
§ 2. Upoważnienie w szczególności obejmuje umocowania do:
a) podpisania Mandate,
b) składania oświadczeń woli i wiedzy (delegacji, wyjaśnień) w związku ze złożonym
wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu,
c) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania
zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Powiat Chodzieski projektu
w ramach Programu.
§ 3. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jozefa Wybickiego w Ratajach – Pani Izabela Góra nie jest
uprawniona do udzielania dalszych upoważnień w zakresie niniejszego upoważnienia.
§ 4. Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do
Koordynatora projektu, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Koordynatora projektu,
pod rygorem uznania działań pełnomocnictwa za ważne i dokonane na rzecz Powiatu
Chodzieskiego.
§ 5. Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją
projektu, w szczególności do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Mirosław Juraszek .............................................

Wicestarosta Mariusz Witczuk ...........................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz ...........................................
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Magdalena Jankowska ......................................
Adrian Urbański ................................................
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UZASADNIENIE
W związku z zamiarem przystąpienia Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach do
projektu „Staże w Hiszpanii – teoria w praktyce” w ramach programu Erasmus+, niezbędne jest
posiadanie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Chodzieskiego w relacjach z Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – które jest Koordynatorem
projektu. Stąd zachodzi potrzeba udzielenia upoważnienia dla dyrektora szkoły do realizacji
projektu. Zadanie nie powoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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