
 
 
 
 
 
 
                                      Uchwała Nr LXXXVI/43/11 
  
                                      Zarządu Powiatu w Otwocku 
 
                                      z dnia 20 września 2011 r.  
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej  StraŜy  
PoŜarnej w Otwocku do zadań związanych z opracowaniem i realizacja projektów z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII –Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  pt. :  „ Wykwalifikowana 
kadra gwarancją bezpieczeństwa w powiecie otwockim” i „Profesjonalne szkolenie gwarancja 
bezpieczeństwa w powiecie otwockim”  związane ze szkoleniami dla funkcjonariuszy 
Państwowej  StraŜy PoŜarnej i ochotników z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  z terenu 
powiatu otwockiego. 
 
 
Na podstawie przepisu art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym (Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1592 ze zm.).  
 
     § 1 Udziela się pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej  StraŜy 
PoŜarnej w Otwocku do opracowania projektów, realizacji  i  ich rozliczenia pt.: 
„Wykwalifikowana kadra gwarancja bezpieczeństwa w powiecie otwockim” oraz 
„Profesjonalne szkolenie gwarancją bezpieczeństwa w powiecie otwockim”  z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewidywany termin realizacji 2012 rok. 
                      
 
     § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 
     § 3  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 

   Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                            Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

3. ............................................... 

 
 



 
 
                                                                Uzasadnienie 
 
 
   Zgodnie z art.28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia  
polityki rozwoju ( tekst jedn. Dz.U. z 2009 r Nr 84, poz. 712 z poźn.zm)  w ramach programu 
operacyjnego mogą być finansowane projekty systemowe  
   W 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku podjęła 
działania  w sprawie opracowania a następnie realizacji projektu z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  pt. „ Wykwalifikowana  kadra gwarancja 
bezpieczeństwa  w powiecie” oraz „Profesjonalne szkolenie gwarancją bezpieczeństwa  
w powiecie”. 
   Całkowity koszt kaŜdego projektu wynosi 50 000,00 i jest całkowicie sfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   Planowany termin realizacji projektu 2012 rok 
 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 Bogumiła Więckowska  


