
 UCHWAŁA NR 189.V.2017 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

z dnia 28 lipca 2017 r.  

 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie 

do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „modeLOWE 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” 

 

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 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 Pana Andrzeja Kowalczyka – Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie do zawarcia w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego 

umowy na dofinansowanie i realizację projektu "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i 

Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych " w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi 

dla uczenia się przez całe życie oraz do zawierania wszelkich umów cywilnoprawnych w 

zakresie ww. projektu i podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zawarcia 

ww. umów. 

2. Upoważnienie zachowuje ważność na czas realizacji projektu „modeLOWE Lokalne 

Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”.   

3. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Panu Andrzejowi Kowalczykowi. 

 

§ 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 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie otrzymał dofinansowanie na realizację 

projektu pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych 

i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 

Beneficjentem ww. projektu jest Powiat Kępiński, realizatorem natomiast Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.  

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd 

może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. W związku z uzyskaniem dofinansowania ww. 

projektu przez ZSP Nr 2 Zarząd Powiatu Kępińskiego upoważnia dyrektora szkoły do 

zawarcia umowy dofinansowania i realizacji oraz 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. 

  

Swoim zakresem ww. upoważnienie nie obejmuje zaciągania zobowiązań finansowych  

z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektu.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 

 

 
 
 
        STAROSTA KĘPIŃSKI 
                      /-/ WITOLD JANKOWSKI 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr 189.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego  

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego upoważnia Pana Andrzeja Kowalczyka – Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie do zawarcia w imieniu Zarządu Powiatu 

Kępińskiego umowy o dofinansowanie i realizację projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki 

Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie, oraz do zawierania wszelkich umów 

cywilnoprawnych w zakresie ww. projektu i podejmowania wszelkich czynności 

zmierzających do zawarcia ww. umów. 

Upoważnienie zachowuje ważność na czas realizacji projektu "modeLOWE Lokalne 

Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”.   

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI  

/-/WITOLD JANKOWSKI 


