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UCHWAŁA NR CCCLXXXVI/219/22 

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 

St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 

w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus + w ramach projektu 

„EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE”, 

w tym do podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań 

w imieniu Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 32 ust. l i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) 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 podpisania i złożenia  

wniosku o dofinansowanie projektu „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE”, realizowanego 

w ramach programu „Erasmus +", składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Powiat 

Otwocki wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacji) dotyczącym programu 

Erasmus+, zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus+ 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 Erasmus+, 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. 

1. Przewodniczący Zarządu 

 

Krzysztof Szczegielniak 

4. - 

 

2. Wicestarosta 

 

Paweł Zawada 

5. - 

 

3. Członek Zarządu  

 

Kinga Błaszczyk 
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Starosta Otwocki 
       Załącznik  
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock    do uchwały Nr CCCLXXXVI/219/22 

tel. 22 778-13-00      Zarządu Powiatu Otwockiego 

faks. 22 778-13-02      z dnia 16 lutego 2022 r. 
www.powiat-otwocki.pl 
starosta@powiat-otwocki.pl  

                                                           

 

PEŁNOMOCNICTWO Nr 24/2022 
 

Działając w imieniu Powiatu Otwockiego (Mocodawca), Zarząd Powiatu Otwockiego, jako osoba 

uprawniona do reprezentacji Mocodawcy na podstawie Uchwały Nr CCLXVII/122/20 Zarządu 

Powiatu Otwockiego z dnia 14 października 2020 r., udziela niniejszym dla  

Pani Apolonii Żołądek 
– dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, 

 pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy we wszelkich relacjach  

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału 

Mocodawcy w programie Erasmus+ w tym do składania w imieniu i na rzecz Mocodawcy 

oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. 

Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do: 

1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu, 

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o akredytację w Programie lub wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w 

ramach Programu, 

3) odbierania korespondencji od Fundacji,  

4) podpisania  umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Programu wraz ze wszelkimi 

załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,  

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania 

zakresu niniejszego umocowania w związku z przyznaniem akredytacji lub realizacją przez 

Mocodawcę projektu w ramach Programu. 

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. 

Odwołanie umocowania powoduje obowiązek zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

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 Mocodawcy. 

 

 

                                   

   Wicestarosta     Przewodniczący Zarządu 

Paweł Zawada  Krzysztof  Szczegielniak  
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UZASADNIENIE 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy  

ul. M. Konopnickiej 3 zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa w związku  

z zamiarem złożenia wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie  

o dofinansowanie projektu „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE”,, realizowanego  

w ramach programu „Erasmus+".  

Przygotowany projekt  przewiduje udział 30 uczniów uczących się w zawodach technik 

ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii 

żywności i technik usług kelnerskich (2 grup po 15 stażystów + 2 opiekunów ze szkoły)  

w 3 tygodniowych stażach w Hiszpanii i we Włoszech.  

Okres realizacji projektu 01.09.2022 – 29.02.2024.   

Przewidywany budżet projektu – 75 583 Euro. 

Projekt nie wymaga wkładu własnego szkoły i  jest w 100 % finansowany ze środków unijnych.  

W budżecie projektu znajdą się też środki przewidziane na opłacenie kosztów wykonania testów 

PCR w kierunku Covid-19 (o ile takie testy będą wymagane w momencie wyjazdu uczestników na 

staże). 

 

  

Przewodniczący Zarządu  

 

Krzysztof  Szczegielniak  

 


