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UCHWALA Nr 

ZPD 	 jKI EGO 

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Otwockiego 
wszelkich czynnosci faktycznych I prawnych niezbçdnych do skladania wniosków 

o dofinansowanie z Rzqdowego Funduszu Poiski Lad 
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z pózn. zm.) uchwala sic co nastçpuje: 

§ 1. 1. Udziela sic pe1nomocnictwa Panu Andrzejowi Soleckiemu - Sekretarzowi 
Powiatu do podejmowania w imieniu Powiatu Otwockiego wszelkich czynnoci faktycznych 
i prawnych niezbçdnych do skladania wniosków o dofinansowanie z Rzdowego Funduszu 
Poiski Lad w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i owiadczeñ 
skiadanych w imieniu Powiatu Otwockiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w zwizku 
z postçpowaniem dotyczcym przyznania dofmansowania z przedmiotowego Programu, 
w tym w szczeg61noci: 

1) skladania wniosków o udzielenie Promesy, a take zawartych w tych wnioskach 
owiadczeñ; 

2) skladania owiadczeñ zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu; 
3) skladania wniosków o wyplaty, a take zawartych w tych wnioskach owiadczeñ. 

2. Dokument penomocnictwa stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Niniejsze pelnomocnictwo udzielone jest na czas zatrudnienia w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku i wygasa z chwilq jego cotniçcia lub ustania stosunku pracy. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodniczcemu Zarzdu Powiatu. 

§ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjçcia. 

Podpisy Czlonków Zarzjdu Powiatu: 
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PELNOMOCNICTWO REPREZENTANTA Mr 8/2OA 
Dzialaj-4c w imieniu i na rzecz Powiatu Otwockiego. ul. Górna 13, 05-400 Otwock. REGON 
013268681 

(oaczenic Mocodawcy. adres. REGON 

bçdqc uprawnionym do reprezentowan Ia Mocodawcy z tytulu pen len Ia stanowiska 

Czlonka Zarz4du 
(oznaczenie pehilonego stanowiska/organu) 

udzielam Panu Andrzejowi Soleckiemu - Sekretarzowi Powiatu 

(imic i nazwisko oraz stanowisko slu2bowe) 

petnomodnictwa 

do podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych: 

1) niezbçdnych do z!oenia WnioskulWniosków o dofinansowanie z Rz4dowego Funduszu Poiski 

Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,.Programem", a w szczeg61noci: 

a) owiadczenia o akceptacji Regulaminu Naboru WnioskOw o dofinansowanie z Rzdowego 

Funduszu Poiski Lad Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Regularninem"; 

b) owiadczenia o przyjçciu do wiadomoci i stosowania zasad dotyczicych przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z RODO; 

c) owiadczenia dotyczcego pomocy publicznej oraz korzystania ze §rodków publicznych 

przy realizacji Inwestycji 

d) Wniosków o dostçp do Aplikacji sIu2cej do obsugi Program u; 

oraz 

2) skiadania wniosków i owiadczeñ skladanych w imieniu Mocodawcy do Banku Gospodarstwa 

Krajowego w zwizku z postçpowaniem dotyczcym przyznania Dofinansowania z Programu. 

w szczeg61noci: 



a) wniosku/wniosków o udzielenie Promesy, a take zawartych w tych wnioskach 

owiadczeñ; 

b) owiadczth zgodnie z postanowieniami Regularninu; 

c) Wniosku/wniosków o wypTatç/wypaty, a tak±e zawartych w tym wnioskii/tych wnioskach 

owiadczeñ. 

Jednoczenie przyjmujemy do wiadomoci, ze wnioski I owiadczenia, a których mowa sq skiadane 

w formie elektronicznej w Aplikacji. 
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Imiç i nazwisko oraz stanowisko slu2bowe Reprezentanta Mocodawcy 
Elektmniczny podpis kwalifikowany wejyfikowany przy pomocy certyftkatuIpiecze elektroniczna Mocodawcy 


