
Uchwała Nr 810 /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  21 września 2018 roku. 

 
w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do realizacji 

programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem 

„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i 

kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w Wągrowcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty 

konkursowe, Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 

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. zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje: 

§1. Upoważnia się Pana Macieja Patelskiego, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych 

z projektem „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do 

podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w Wągrowcu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-

001/17. 

§2. Upoważnia się Pana Macieja Patelskiego, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu  do zawarcia – wraz z Panem Michałem Piechockim  członkiem Zarządu -  umowy 

na realizację przez powiat programu „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i 

matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w 

Wągrowcu”.  

§3. Upoważnia się Pana Macieja Patelskiego, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu do  podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 

realizacją (w tym rozliczeniem)  programu, o którym mowa w §1 i §2, w  szczególności do 

składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych, podpisywania wniosków, 

sprawozdań oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu. 

§4. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu odpowiada za prawidłowe wykonanie 

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

§5. Upoważnienie obowiązuje od dnia 20 września 2018r. do czasu zakończenia czynności 

związanych  z realizacją projektu i obowiązków umownych, w szczególności do czasu 

ostatecznego rozliczenia zadania. 

 

§6. Traci moc Uchwała Nr  761  /2018 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 

27 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych 

z projektem „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do 

podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w Wągrowcu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-

001/17. 

 

 

 



 

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w 

Wągrowcu. 

 

§8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

                                                                         Starosta   Wągrowiecki  

 

          …………………………………… 

                   /Tomasz Kranc/                  

 

 

                        

  Wicestarosta 

 

                ………………………………… 

                           /Michał Piechocki/ 

 

 

     Jacek Brzostowski …………………………………. 

 

                        Jerzy Springer         ………………………………… 

 

                     Robert Woźniak     ..………………………………. 


