UCHWAŁA NR 76/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego
w sprawie projektu pn. „Srebrna Sieć II” złożonego
w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) i art. 19 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się Emilii Woźniak – pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. „Srebrna
Sieć II” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-001/20 ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2.
Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas nieobecności dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
§ 2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 uprawnia do:
1) potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z projektem,
2) podpisywania umów cywilno – prawnych dotyczących realizacji projektu,
3) podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu,
4) podpisywania wniosków o płatność oraz wszelkiej sprawozdawczości dotyczącej projektu,
5) zaciągania zobowiązań finansowych związanych z zabezpieczeniem realizacji umowy,
6) podpisywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369 oraz z 2021 r.
poz. 794 i 803.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejski
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu
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