
 

Uchwała nr 66.V.2015  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 23 października 2015 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie i Głównemu Specjaliście Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  oraz 

przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego. 

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

(tj. Dz.U. 2013r. poz. 595) Zarząd Powiatu Kępińskiego postanawia co następuje: 

§ 1 

Udzielić pełnomocnictwa pani Zuzannie Czworowskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji projektu 

"Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" 

realizowanego w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - 

projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym do: 

1.zawarcia umowy ramowej dotyczącej realizacji projektu, 

2. składania oświadczeń woli dotyczących realizacji projektu, 

3. zawierania umów cywilno – prawnych dotyczących realizacji projektu, 

4. zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu 

5. sprawowania kontroli nad podjętymi działaniami w ramach projektu.  

§ 2 

Udzielić pełnomocnictwa pani Monice Szanter – Głównemu Specjaliści Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie do dokonywani w ramach realizacji ww.  projektu, czynności prawnych, o 

których mowa w §1, tylko podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie. 

§ 3 

Zatwierdzić złożony wniosek i przystąpić do realizacji projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - 

zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 

realizowanego w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - 

projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Kępnie.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński     

2. Grażyna Jany – Wicestarosta Kępiński /-/   

3. Michał Błażejewski – Członek Zarządu  /-/   

4. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu /-/   

5. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu /-/   

 



 

 

Uzasadnianie 

 do uchwały nr 66.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego   

z dnia 23 października 2015r. 

 

 

W dniu 10 września 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1001/2015 

zatwierdził nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 7. 

Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty 

pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Powiat Kępiński  w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów  

pozakonkursowych w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 ma do wykorzystania  

810.877,00 zł , w tym 689.245,45 zł to dofinansowanie EFS a 121.631,55 zł wkład własny publiczny. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie planuje realizację projektu "Integracja i 

aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" z zakresu wsparcia 

działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, 

rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu 

Kępińskiego, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, 

zdrowotnej, społecznej oraz poprzez  działania o charakterze środowiskowym. 

Realizacja dwuletniego  projektu wymaga  ciągłej aktywności spowodowanej 

koniecznością: 

1. Składania oświadczeń woli dotyczących realizacji projektu, 

2. Zawierania umów cywilno – prawnych dotyczących realizacji projektu, 

3. Zaciągania zobowiązań  finansowych wynikających z realizacji projektu 

4. Sprawowania kontroli nad trwającymi działaniami w ramach projektu. 

 

Zatem wskazane jest udzielenie pełnomocnictwa pani Zuzannie Czworowskiej – Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności prawnych w 

zakresie realizacji projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa 

wielkopolskiego" oraz o udzielenia pełnomocnictwa pani Monice Szanter – Głównemu Specjaliści 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji projektu pod nieobecność Dyrektora 

PCPR. Takie rozwiązani ma praktyczne zastosowanie, gdyż zabezpiecza ciągłość realizacji umowy ww. 

projektu pod nieobecność Dyrektora. 

 

 

        WICESTAROSTA 

                /-/ GRAŻYNA JANY 


