UCHWAŁA NR 51/156/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dotyczących realizacji projektu p.n.
Kreatywni - samodzielni w ramach projektu grantowego: „Wdrażanie Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Dyrektorowi

Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim Panu

Przemysławowi Dziubińskiemu, pełnomocnictwa do składania w imieniu powiatu sępoleńskiego
oświadczeń

woli w sprawach majątkowych

powiatu w

związku

z

realizacją

projektu

pn. Kreatywni- samodzielni w ramach projektu grantowego: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA”
nr RPKP.11.01.00-04-0007/17.
§ 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych powiatu, o których mowa w § 1, mogą być składane
przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jednoosobowo.
§ 3. Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu, o których
mowa w § 1, udziela się na czas określony, t.j. na czas realizacji projektu. Niniejsze umocowanie
uprawnia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim do :
1) składania oświadczeń w związku z realizacją projektu p.n. Kreatywni - samodzielni, w tym do
podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
2) kierowania i odbierania korespondencji w związku z udziałem w projekcie;
3) podejmowanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do należytego
wykonywania niniejszego pełnomocnictwa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim Panu Przemysławowi Dziubińskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 51/156/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia19 kwietnia 2021 r.
W celu pozyskania środków zewnętrznych Dom Pomocy Społecznej przygotował wniosek od
dofinansowanie projektu p.n. Kreatywni- samodzielni w ramach projektu grantowego: „Wdrażanie
Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 niezbędny do przystąpienia do
konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w Sępólnie
Krajeńskim. W związku z pozytywną oceną, do realizacji zadania niezbędne jest podpisanie umowy
o dofinansowanie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem
NASZA KRAJNA. Realizatorem projektu będzie Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
Zadanie projektowe obejmuje następujące działania:
1) warsztaty teatralne dla 10 osób – 10 spotkań po 2 godziny,
2) warsztaty malarskie dla 10 osób – łącznie 9 godzin,
3) warsztaty relaksacyjne- muzykoterapia dla 10 osób,
4) warsztaty florystyczne dla 10 osób,
5) wsparcie dla pracowników w formie treningu rozwoju osobistego dla 25 osób,
6) organizacja pikniku rodzinnego o charakterze integracyjnym dla co najmniej 100 osób.
Bezpośrednimi odbiorcami realizowanego zadania

będą Mieszkańcy Domu Pomocy

Społecznej. Realizacja projektu poprzez charakter edukacyjno- integracyjny w pozytywny sposób
wpłynie na pobudzenie aktywności w życiu społecznym oraz wzajemnego wsparcia i integrację
Mieszkańców. Zakres powyższych zadań wynika z potrzeb grupy docelowej. Przewiduje się, że okres
realizacji potrwa od 1.05.2021 do 30.11.2021 r. Wartość projektu wyniesie: 33 460,00,
dofinansowanie: 31 600,00 a wkład własny: 1860,00 zł. Realizacja projektu wymaga zarówno
podpisania umowy, jak i dokonania zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów oraz podpisania
umów z instruktorami.
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