
UCHWAŁA NR VI-232/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych                  

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 98 i 99 § 2 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)  

Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się Maciejowi Burakowskiemu - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Wołominie pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  w szczególności do podpisywania w imieniu Powiatu 

Wołomińskiego wszystkich dokumentów związanych z realizacją w/w projektu, w tym zawierania 

umów, składania wniosków o dofinasowanie oraz składania rozliczeń finansowych  

i merytorycznych, których obowiązek złożenia wynika z zawartej umowy oraz wykonywania innych 

czynności. 

2. Udziela się Agacie Żędzian - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Wołominie pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  w szczególności do podpisywania w imieniu Powiatu 

Wołomińskiego wszystkich dokumentów związanych z realizacją w/w projektu, w tym zawierania 

umów, składania wniosków o dofinasowanie oraz składania rozliczeń finansowych  

i merytorycznych, których obowiązek złożenia wynika z zawartej umowy oraz wykonywania innych 

czynności.  

3. Każda z wyżej wymienionych osób może działać samodzielnie w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa. 

4. Niniejszego pełnomocnictwa udziela się na czas trwania projektu, nie dłużej niż na czas zatrudnienia 

na w/w stanowiskach.   

 

§ 2 

Jeżeli czynność prawna, wynikająca z zakresu pełnomocnictwa, może spowodować powstanie 

zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub 

osoby przez niego upoważnionej. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 


