
 

Uchwała Nr 46 /2019 
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  28 lutego 2019 roku. 
  

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do realizacji 

programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Akademia doradztwa 

zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 48 ust. 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 Zbigniewa Smolińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu 

do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Akademia doradztwa 

zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§2. Upoważnia się Pana Zbigniewa Smolińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu 

do realizacji zadań  wynikających z umowy o partnerstwie na realizację przez powiat projektu „Akademia doradztwa 

zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.  

§3. Upoważnia się Pana Zbigniewa Smolińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu 

do  podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją (w tym rozliczeniem)  

projektu, 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. Zbigniew Smoliński, pełniący obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odpowiada za prawidłowe 

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

§5. Upoważnienie obowiązuje od dnia 25 lutego 2019r. do czasu zakończenia czynności związanych  

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

§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               Starosta Wągrowiecki  

 

            _____________________  

                   /Tomasz Kranc/  

 

 

                    Wicestarosta  

 

              ____________________ 

                          /Michał Piechocki/  

 

 

Jerzy Springer    ___________________________ 

  

Andrzej Wieczorek _________________________ 

                                                                               Robert Woźniak       _________________________ 

 


