UCHWAŁA NR 191.84.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 98, art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu
Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642), uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Magdalenę Gdowską, dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie do składania
oświadczeń
woli
w imieniu
Powiatu
Opatowskiego
jako
beneficjenta
w
projekcie
„POPOJUTRZE_ZAWODOWO" nr POWR.04.01.00-00-KZ01/21 dotyczącą wdrożenia do programu nauczania
innowacji „EKO-LOGIKA. Sztuka roślinnego gotowania", w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie, które
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w Opatowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ta Opatowski

Tomasz Staniek

Załącznik do uchwały nr 191.84.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Opatów, dnia 31 sierpnia 2022 r.
S.077.

.2022

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1526), art. 98, art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)
Zarząd Powiatu w Opatowie, działając w imieniu Powiatu Opatowskiego, z siedzibą w Opatowie (27-500), ul.
Henryka Sienkiewicza 17, jako organ prowadzący w stosunku do Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie (Placówka),
udzielamy dla:
Magdaleny Gdowskiej - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, zamieszkałej w

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Opatowskiego we wszelkich relacjach z SENSE
consulting sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-749), przy ul. Pogórze 11/31 dotyczących udziału Powiatu
Opatowskiego w projekcie „POPOJUTRZE ZAWODOWO" nr POWR.04.01.00-00-KZ01/21 dotyczącego
wdrożenia do programu nauczania innowacji „EKO-LOGIKA. Sztuka roślinnego gotowania, w tym do składania
w imieniu i na rzecz Powiatu Opatowskiego oświadczeń woli i wiedzy, w tym do:

1)

2)
3)

4)

złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach ww. projektu;
składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem
o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach ww. projektu;

podpisania umowy dotyczącej uczestnictwa w ww. projekcie
przyjęcia na stan doposażenia pracowni gastronomicznej, które pozwoli na prowadzenie zajęć
z obszaru kuchni wegańskiej. Sprzęt jest 100% dofinasowany w ramach ww. projektu, a jego
maksymalna wartości wynosi 5000 zł.

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego umocowania.

Umocowanie jest udzielone na czas realizacji ww. projektu oraz jego rozliczenia.

STA

FA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

www.popojutrzezawodowo.pl IPOPOJUTRZE_ZAWODOWO@SENSECONSULTING.PL
Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

