
 UCHWAŁA NR 158.V.2017 
ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

z dnia 23 lutego 2017 r.  
 

w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji 
projektu „W rodzinie siła” 

 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Kępińskiego uchwala, co następuje:  

 
§ 1  

 
1. Upoważnia się Panią Beatę Kosędkę – Głównego specjalistę Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie do zawierania w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego umów 
cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu "W rodzinie siła" realizowanego w ramach 
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 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 oraz do 
podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zawarcia ww. umów. 

 
2. Upoważnienie zachowuje ważność na czas realizacji projektu „W rodzinie siła”.   

 
3. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Pani Beacie Kosędce. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
Członkowie Zarządu: 
 
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski /-/      

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany /-/                           

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski /-/                                           

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Zenon Kasprzak /-/                                

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska /-/ 
 



Uzasadnienie 
 
 
W dniu 6 lipca 2016 r. Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę Nr 127.V.2016 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji projektu oraz 
przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego "W rodzinie siła" realizowanego  
w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne  
i zdrowotne, Poddziałania 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.  
 
Beneficjentem ww. projektu jest Powiat Kępiński, realizatorem natomiast Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.  
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd 
powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 
Ponadto, na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ww. ustawy do zadań zarządu powiatu należy w 
szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Szeroko pojęte mienie powiatu odnosi się 
także do środków pozyskanych z dofinansowań projektów, których beneficjentem jest 
powiat.  
 
Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kępnie – Pani Zuzanna Puchalska przebywa na urlopie rodzicielskim. Obecnie, jednostkę 
reprezentuje Pani Beata Kosędka, działającą w imieniu Dyrektora na podstawie 
upoważnienia udzielonego jej w dniu 5 lipca 2016 r. na czas jej nieobecności. Swoim 
zakresem ww. upoważnienie nie obejmuje zaciągania zobowiązań finansowych  
z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektu „W rodzinie siła”. Wobec tego, zaistniała 
konieczność udzielenia Pani Beacie Kosędce upoważnienia do zawierania umów 
cywilnoprawnych w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego, w tym umów zlecenie, 
wchodzących w zakres projektu na czas jego realizacji. Upoważnienie dotyczy także wszelkich 
czynności zmierzających do zawarcia ww. umów. 
  
 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 
 
 
 
 
        STAROSTA KĘPIŃSKI 
              /-/ WITOLD JANKOWSKI 
 
 
 
 
  
 
 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16799844_art(32)_1?pit=2017-02-24


 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 158.V.2017 
Zarządu Powiatu Kępińskiego  

 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
 
 

Zarząd Powiatu Kępińskiego upoważnia Panią Beatę Kosędkę – Głównego specjalistę 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do zawierania w imieniu Zarządu Powiatu 

Kępińskiego umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu "W rodzinie siła", 

realizowanego w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 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, a także 

do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zawarcia ww. umów. 

Upoważnienie zachowuje ważność na czas realizacji projektu „W rodzinie siła”.   


