
ZARZĄD POWIATU
w Otwocku

05-400 Otwock, ul. Górna 13 
tcl. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02

WOCKU

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-W ychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy 

ul. Majowej 17/19 do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem  
uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój „PO W ER", w ramach 

projektu „PRZEKRACZAJĄC G R A NICE” w tym do podpisania i złożenia wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 - Pani Elizie 
Trzcińskiej-Przybysz do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
„PRZEKRACZAJĄC GRAN ICE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój „PO W ER” składania właściwych oświadczeń w związku 
ze złożonym przez Powiat Otwocki wnioskiem do Fundacji dotyczącym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „PO WER”, zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej 
uczestnictwa w programie i otrzymania przez Powiat Otwocki wsparcia, zawierania aneksów 
do umowy z Fundacją, kierowania i odbierania korespondencji do Fundacji w związku 
z udziałem Powiatu Otwockiego w programie „PO W ER”, podejmowania wszelkich innych 
czynności, jakie okażą się niezbędne do należytego wykonywania niniejszego umocowania, 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa 
w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „PRZEKRACZAJĄC 
G RA N ICE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
„PO WER", k tóry  jest rep rezen tow any  i prow adzony przez Fundację Rozwoju System u 
Edukacji w  W arszaw ie [Fundacja].
Przygotowany projekt ..PRZEKRACZAJĄC GRAN ICE” przewiduje udział 10 uczniów 
i 4 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku 
w tygodniowym wyjeździe do instytucji (szkoły) przyjmującej w Rumunii. Projekt będzie 
realizowany przez 6 miesięcy , termin rozpoczęcia 29.09.2019 r. Projekt ma na celu 
pokonywanie przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ograniczeń środowiskowych, 
osobistych, kulturowych, społecznych i materialnych. Chcemy stworzyć uczniom możliwość 
poznawania innych krajów, ale także dzielenia się naszą kulturą i historią. Realizacja założeń 
projektu pozwoli na budowanie tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną . a tym samym wskaże możliwości „przekraczania barier”. 
Przewidywany budżet projektu -  56 686,00 złotych, (wkład własny - zabezpieczenie zwracane 
po rozliczeniu projektu -  10%)

Opracowała:



Powiat Otwocki
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

ul. Górna 13, 05 -  400 Otwock 
tel. (22) 778-1-321,324  
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl 
kancelaria@powiat-otwocki.pl

PEŁNOMOCNICTWO Nr

Działając w imieniu Powiatu Otwockiego (Mocodawca), niniejszym udzielamy 
pełnomocnictwa dla Pani Elizie Trzcińskiej-Przybysz -  dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 
zamieszkałej legitymującej się dowodem osobistym

(Pełnomocnik) do reprezentowania Mocodawcy i składania oświadczeń woli oraz 
wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem Mocodawcy dotyczącym 
uczestnictwa jako beneficjent w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój „PO W ER” 
(zawarcia umowy), który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie (Fundacja).
Niniejsze umocowanie uprawnia Pełnomocnika do:
a) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach „PO W ER”,
b) składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Mocodawcę wnioskiem 

do Fundacji dotyczącym programu „PO W ER”,
c) zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie „PO W ER” 

i otrzymania przez Mocodawcę wsparcia,
d) zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją,
e) kierowania i odbierania korespondencji do Fundacji w związku z udziałem Mocodawcy 

w programie „PO W ER”,
t) podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do należytego 

wykonywania niniejszego umocowania.
Mocodawca oświadcza, że Pełnomocnik jest osobą merytorycznie przygotowaną do 
wykonywania zakresu umocowania, w szczególności w zakresie składania prawno- 
kształtujących oświadczeń woli w imieniu Mocodawcy.
Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do Fundacji, 
konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań 
Pełnomocnika za ważne i dokonane na rzecz Mocodawcy.
Mocodawca oświadcza, że Fundacja, w razie uzasadnionych wątpliwości odnośnie ważności 
umocowania, ma prawo do odmowy dokonania czynności z Pełnomocnikiem.
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