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ZARZĄDUJOWATU O5fKIEGO 
z dnia .. AyY€4L2... 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku do składania oświadczeń  woli w sprawach związanych z realizacją  
umów zawieranych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014-2020 - Dzialanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iy: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usiug, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, dotyczących realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), uchwala się, co następuje: 

1. Udziela się  upoważnienia Pani Małgorzacie Woźnickiej - Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku: 
1) do składania oświadczeń  woli w sprawach związanych z realizacją  umów 

zawieranych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iy: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, dotyczących realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie epidemii COyID-19", w tym do podpisywania 
protokołów odbioru i protokołów przekazania oraz rozliczenia umów, 

2) reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, organami 
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych 
i egzekucyjnych związanych z realizacją  umów opisanych w pkt. I 

2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się  na czas realizacji Projektu 
określonego w § 1. Wygasa ono z chwilą  jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu P. iatu: 
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