
UCHWAŁA Nr 786   /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

 z dnia 02  sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych  

z projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER) 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zmianami) oraz art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.                     

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r, poz. 1025 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1.  Upoważnia się Panią Różę Spychałę, dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta  

w Gołańczy do zawarcia wspólnie z jednym członkiem zarządu umowy o dofinansowanie  

na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” finansowanego z programu PO WER. 

 

      2. Upoważnia się Panią Różę Spychałę, dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta  

w Gołańczy do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach PO WER, składania 

oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie 

wsparcia finansowego w ramach programu PO WER, odbierania korespondencji od Fundacji i składania 

innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego 

umocowania, w związku z realizacją przez Szkołę projektu w ramach programu PO WER. 

 

§ 2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy odpowiada za prawidłowe wykonanie 

wszelkich obowiązków wynikających z zawartej umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 

 

§ 3. Upoważnienie obowiązuje od dnia 02.08.2018 do czasu zakończenia czynności związanych z 

realizacją projektu i obowiązków umownych, w szczególności do czasu ostatecznego rozliczenia 

projektu 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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