
 

UCHWAŁA NR  292 /2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

 z dnia  19  maja  2016 roku 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu  do realizacji projektu w ramach  Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu  terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014–2020. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445  z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Upoważnia się Panią Edytę Owczarzak -  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu do zawarcia, wspólnie z jednym członkiem zarządu i przy 

kontrasygnacie skarbnika powiatu, umowy o dofinansowanie projektu  pt. Projekt poprawiający 

dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i 

asystenckich w powiecie wągrowieckim”   w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

§ 2. Upoważnia się Panią Edytę Owczarzak –Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno- prawnych, 

podpisywania wniosków, sprawozdań oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji 

projektu. 

§ 3.1. Szczegółowy zakres obowiązków  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu określi wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego oraz umowa w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  ( WRPO 

2014+),  o których mowa w § 1 i 2.  

2. Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu odpowiada za prawidłowe 

wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z zawartej umowy, o której mowa w § 2. 

§ 4.1.Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją 

złożonego wniosku i wywiązania się z obowiązków umownych, w szczególności do czasu 

ostatecznego rozliczenia zadania. 

2. Upoważnienie uprawnia do udzielenia dalszego upoważnienia z zachowaniem jego zakresu 

określonego w  § 2  dla pracownika zastępującego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu podczas jego nieobecności, na zasadach wskazanych w statucie i 

regulaminie organizacyjnym jednostki.  

 

 

 

 



 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Starosta   Wągrowiecki  

   

 

…………………………………… 

       /Tomasz Kranc/                  

 

 

        Wicestarosta 

 

                                                                                     …………………………………… 

      /Michał Piechocki/ 

 

 

 

Jacek Brzostowski  ………………………………… 

 

Jerzy Springer        ………………………………… 

 

                                                                   Robert Woźniak    ………………………………… 


