
ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonom iczno- 

Gastrononiicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu 

„NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER).

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 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 - Pani Apolonii 

Żołądek do reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu 

„NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Pow iatu:



Uzasadnienie

30 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr XXV/16/19 udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi 

Zespołu Szkół E konom iczno-G astronom icznych  im. St. S taszica w O tw ocku

z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus + Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KAI - Mobilność 

edukacyjna w ramach projektu „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI", w tym do podpisania 

i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 

Otwockiego. Wniosek został złożony i znalazł się na liście rezerwowej programu „El•asmus+,,, a następnie 

został zakwalifikowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z w ramach projektu ..Międzynarodowa mobilność kadry 

edukacji szkolnej5'. Warunki projektu wymagają ustanowienia przez Zarząd Powiatu, osoby 

odpowiedzialnej za jego realizację w ramach programu PO WER, co oznacza udzielenie 

upoważnienia Pani Apolonii Żołądek -  dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3.

przy ul. M. K onopnickiej 3 Pani Apoloni Żołądek do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku

Opracowała:



Starosta Otwocki

ul. Górna 13, 05 -  400 Otwock 
tel. 22 778-13-00  
faks. 22 778-13-02
www .pow iat-otw ocki.pl
starosta@ powiat-otwocki.pl

PEŁNOMOCNICTW O Nr

W imieniu Powiatu Otwockiego - Organu Prowadzącego w stosunku do Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 
(Placówka), udzielam niniejszym dla Pani Apolonii Żołądek -  dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3, 
zamieszkałej , legitymującej się dow-odem osobistym
pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich 
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących 
uczestnictwa Placówki w' Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym 
do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do:

1) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER.

2) odbierania korespondencji od Fundacji,

3) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER wraz 
ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,

4) udzielenie zabezpieczeń na rzecz Fundacji w związku z zawartą umową dotyczącą 
wsparcia finansowego w ramach programu PO WER.

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu 
w ramach programu PO WER.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 
umocowania.

Umocowanie jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.

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 w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego.

Otwock, dnia .A . .

NIP: 532-20-08-671  
R egon :013268681

{Podpis)

http://www.powiat-otwocki.pl
mailto:starosta@powiat-otwocki.pl

