
UCHWAŁA Nr 3 0̂ . 56 ,2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
ASA LOWE 2.0 -  Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE oraz udzielenia 
pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego 
we wszystkich relacjach z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z Uchwałą 
Nr 119.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
upoważnienia na rok 2020 Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania 
zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty oraz § 64 ust. 1 pkt 1
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA 
LOWE 2.0 -  Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2. Budżet projektu wynosi 25 236,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
dwieście trzydzieści sześć zł), w tym dofinansowanie 23 736,00 zł (słownie: 
dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć zł), wkład własny w postaci 
wolontariatu -  1 500,00 zł.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę Pani Ewie Elżbiecie Jancewicz Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do składania 
w imieniu Powiatu Sierpeckiego oświadczeń woli i dokonywania czynności 
dotyczących przygotowania i realizacji zadań wynikających z projektu ASA LOWE 
2.0 -  Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, obejmuje 
w szczególności:

a) zawarcie umowy partnerskiej w sprawie realizacji Projektu,
b) dokonywanie innych czynności prawnych związanych z realizacją Projektu, 

w tym dotyczących zarządzania projektem, wdrażania projektu oraz potwierdzania 
dokumentów za zgodność z oryginałem w związku z realizacją Projektu.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, wygasa z chwilą odwołania bądź 
odwołania pełnomocnika z zajmowanego stanowiska.



4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań 
majątkowych, osoba umocowana do dokonania tej czynności na podstawie 
niniejszego pełnomocnictwa winna uzyskać uprzednią kontrasygnatę Skarbnika 
Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek


