UCHWAŁA NR 376/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia Pana Tomasza Procka oraz Panią Lidię Woltmann do składania
oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Chodzieskiego, w relacjach
z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2022 w Przedsięwzięciu pn.
„Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
27 sierpnia 2021 r., kontynuowanym w 2022 r. zgodnie z komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r.
o kontynuacji Przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” i składania wniosków i oświadczeń
w systemie teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem.
2. W ramach upoważnienia każdy upoważniony może działać samodzielnie.
§ 2. Upoważnienie w szczególności obejmuje umocowanie do:
1. sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki
w ramach Przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków
o dofinansowanie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,
2. składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym
wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Przedsięwzięcia.
§ 3. Upoważniony nie jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Upoważnienie do reprezentowania Powiatu Chodzieskiego, w tym do składania oświadczeń woli
oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Chodzieskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i
Nauki jest niezbędne w związku z wnioskowaniem o udział w roku 2022 w przedsięwzięciu pn.
„Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27
sierpnia 2021 r., kontynuowanym w 2022 r. zgodnie z komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. o
kontynuacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wobec powyższego niniejsza uchwała
jest zasadna.
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