
Uchwała Nr 25/89/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 15 kwietnia 2020r. 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się upoważnienia Pani Elżbiecie Maziarz-Rudnik - Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, legitymującą się 
dowodem osobistym Nr CFP 347480 do: 

1. Złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób starszych i kadry 
świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, 
łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO 
WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój 
usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 

2. Zawarcia z Województwem Kujawsko - Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa jako IZ RPO WKP 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu 
„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w imieniu i na rzecz 
Powiatu Sępoleńskiego, 

3. Składania i aktualizowania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków 
0 dofinansowanie projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne 
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 
1 społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 

4. Składania wniosków o płatność, 

5. Złożenia protestu w imieniu wnioskodawcy, 

6. Dokonywania w formie pisemnych aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu 
„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 

7. Potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność 
z oryginałem, 

1 Zmiany tekstu jednolity wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r., poz. 1815 i 1571. 



8. Składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy 
o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji 
projektu. 

9. Udzielania pełnomocnictw dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Partnera- Powiatu 
Sępoleńskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 25/89/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 15 kwietnia 2020r. 

W związku z konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 
planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pn. 
„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 
rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego". 

Mając powyższe na uwadze niezbędne jest powierzenie Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku upoważnienia 
do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem i realizacją projektu. 

Inicjator: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 
Sp. E. M.-R. 
14.04.2020r. 


