
UCHWAŁA NR VI - 381/ 2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół                       

w Tłuszczu, z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 2, do reprezentowania Powiatu 

Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. 

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

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

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pełnomocnictwa pani Grażynie Marszał – Dyrektorowi Zespołu Szkół                                

w Tłuszczu, z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 2, 05-240 Tłuszcz, do samodzielnego 

reprezentowania Powiatu Wołomińskiego we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie w sprawach związanych z uczestnictwem Zespołu Szkół                 

w Tłuszczu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w tym do składania                       

w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie. 
2. Pełny zakres pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

                              

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

Do Uchwały Nr VI – 381/2020 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

 

Pełny zakres pełnomocnictwa dla Pani Grażyny Marszał 

Dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz 

 

 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje uprawnienia do: 

 

1. złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach PO WER; 

 

2. składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER; 

 

3. odbierania korespondencji od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; 

 

4. podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER                

wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy; 

 

5. udzielenie zabezpieczeń na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku                          

z zawartą umową dotyczącą wsparcia finansowego w ramach programu PO WER; 

 

6. składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zakresu niniejszego umocnienia, w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Tłuszczu, 

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz projektu w ramach programu PO WER. 

 

  


