
Uchwała Nr 93/.-?.£2../2018 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 18 czerwca 2018 roku 

w sprawie: udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, Dyrektorowi 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
powiatu 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 995 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Więcborku panu Sławomirowi Kułpinskiemu, pełnomocnictwa do składania 

w imieniu Powiatu Sępoleńskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 

w zakresie, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały. 

§ 2 .  Oświadczenia, o których mowa w §1, mogą być składane przez Pana Sławomira 

Kulpinskiego jednoosobowo. 

§3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §1, udziela się na czas określony, tj. na czas 

realizacji projektu pt.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 

sępoleńskim świeckim i tucholskim" realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, 

Osi Priorytetowej RPKP. 10.00.00 Innowacyjna edukacja Działania RPKP. 10.04.00 

Edukacja dorosłych Poddziałania RPKP. 10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku 

pracy, w którym Powiat Sępoleński pełni funkcję partnera. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Więcborku panu Sławomirowi Kułpinskiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu "— 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 93/J.U.../2018 
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 18 czerwca 2018 roku 

W celu pozyskania środków zewnętrznych Powiat Tucholski w partnerstwie z Powiatem 

Sępoleńskim oraz Świeckim przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

w Toruniu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i po podpisaniu umowy 

z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu 

zawartej między w. wym. Powiatami, projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie 

sępoleńskim świeckim i tucholskim" jest przewidziany do realizacji zgodnie z harmonogramem zadań 

zawartych we wniosku. Zgodnie z tym wnioskiem w powiecie sępoleńskim projekt ma realizować 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. 

W związku z powyższym konieczne jest udzielenie Dyrektorowi Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku panu Sławomirowi Kulpinskiemu, pełnomocnictwa do 

wykonywania w imieniu Powiatu Sępoleńskiego obowiązków Partnera związanych z planową 

realizacją Projektu, w tym przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na szkolenia i kursy 

zawodowe . 

Stąd zachodzi konieczność przyjęcia powyższej uchwały. 

Inicjator: 
Starosta Sępoleński 
Sp. S. Kulpinski 
09.06.2018 r. 


