
UCHWAŁA NR 207.V.2017 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 9 listopada 2017r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji 

projektu „W rodzinie siła” 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1868) Zarząd Powiatu Kępińskiego postanawia: 

 

§ 1 

Udzielić pełnomocnictwa Pani Zuzannie Puchalskiej – Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności prawnych w 

zakresie realizacji projektu „W rodzinie siła” realizowanego w ramach Oś Priorytetowa 7 

Włączenie społeczne, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 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, w tym do: 

1. zawierania aneksów w zakresie umowy ramowej dotyczącej realizacji projektu, 

2. składania oświadczeń woli dotyczących realizacji projektu, 

3. zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji projektu, 

4. zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu, do wysokości 

kwoty wyrażonej w planie finansowym, 

5. sprawowania kontroli nad podjętymi działaniami w ramach projektu. 

 

§ 2 

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

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Kępnie. 

§ 4 

Traci moc Uchwała nr 127.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016 r.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

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 2016r. Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę Nr 127.V.2016 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

Zuzannie Puchalskiej do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji 

projektu „W rodzinie siła” realizowanego w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 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. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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. Do bieżącej działalności powiatu zaliczyć 

należy także gospodarowanie mieniem powiatu, które w szerokim ujęciu obejmuje także 

realizację przedmiotowego projektu.  

 

Pełnomocnictwo zaktualizowane zostało w związku ze zmianą nazwiska Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (uprzednio Zuzanna Czworowska) 

udzielonego na podstawie Uchwały nr 127.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 

lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

      STAROSTA KĘPIŃSKI 

             /-/ WITOLD JANKOWSKI 


