
UCHWAŁA NR CDXXV/237/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu „Życiowe  i zawodowe drogowskazy” 

Na podstawie art. art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 528 i 583), uchwala się  co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Woźnickiej – Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
dotyczących projektu „Życiowe i zawodowe drogowskazy”,  w szczególności do: składania oświadczeń woli 
i zawierania umów związanych z realizacją umowy, dokonywania zmian w umowie, zaciągania zobowiązań 
finansowych i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 uchwały, 
dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie. 

2. Jeżeli czynność prawna, wynikająca z zakresu upoważnienia, może spowodować powstanie zobowiązań 
majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaje udzielone do odwołania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu  
 

Krzysztof Szczegielniak  

4. Członek Zarządu  
 

Grzegorz  Michalczyk  
2. Wicestarosta 

 
Paweł  Zawada  

5. Członek Zarządu  
 

Grzegorz  Michalczyk  
3. Członek Zarządu  

 
Kinga  Błaszczyk  
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Uzasadnienie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przystąpiło do opracowania                                  
i realizacji projektu pn: „Życiowe i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie  włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 

Na realizację projektu „Życiowe i zawodowe drogowskazy” uzyskano dofinansowanie w wysokości 
584 972,51 zł, a Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny w wysokości 146 783,70 zł              . 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 51 osób z Powiatu Otwockiego poprzez realizację 
zindywidualizowanych usług aktywnej integracji. 

Uchwałą udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do 
podejmowania czynności w zakresie prawidłowej realizacji projektu „Życiowe i zawodowe drogowskazy”. 

Z uwagi na powyższe podjęcie stosowanej uchwały jest przedmiotowe i zasadne. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

  

Krzysztof Szczegielniak  
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