
UCHWAŁA NR 31/103/2020 
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 7 sierpnia 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 
(t.j. Dz. U z 2020r., poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się upoważnienia Pani Elżbiecie Maziarz-Rudnik - Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, do załatwiania 

wszelkich spraw, w tym podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pod nazwą 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 

realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu 

do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 



UZASADNIENIE 
do Uchwały nr 31/103/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 7 sierpnia 2020r. 

W związku z planowaną w roku bieżącym realizacją projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego w ramach 

Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędne jest 

udzielenie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektu, celem usprawnienia działań zaplanowanych w projekcie. 

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu 

audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zakup środków ochrony 

indywidualnej dla rodzin zastępczych, wychowanków oraz pracowników rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ 

izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Projekt nie przewiduje wniesienia wkładu własnego przez 

Powiat Sępoleński. 

Biorąc powyższe pod wzgląd, projekt niniejszej uchwały uznać należy za zasadny. 

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


