
Uchwała Nr 38/2011

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 19 kwietnia 2011r. 

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do  składania  oświadczeń  woli  w  sprawach

majątkowych powiatu.

Na podstawie  art.  26,  art.  32,  art.  33  i  art.  48  ust.  2  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 28, art.

29 - art. 30 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.

z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Udziela  się  Panu  Jarosławowi  Druchniakowi  –  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół

Zawodowych im.  Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – pełnomocnictwa do składania

w imieniu Powiatu Pułtuskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu

dotyczących  wszelkich  czynności  związanych  z  aplikowaniem  o  dofinansowanie

i realizacją  projektu  pt.  „e-Belfer  –  przygotowanie  nauczycieli  szkół

ponadgimnazjalnych  powiatu  pułtuskiego  do stosowania  e-learningu  w  nauczaniu

i samokształceniu”, w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

oświaty,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Ww.  pełnomocnictwo  obejmuje

również upoważnienie do dokonywania wszelkich innych czynności (w tym materialno

-  technicznych)  związanych  z  aplikowaniem  o  dofinansowanie  i  realizacją  ww.

projektu. 

§2.

Oświadczenia,  o  których  mowa  w  §  1  mogą  być  składane  jednoosobowo  przez

Jarosława  Druchniaka  –  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Jana

Ruszkowskiego w Pułtusku i wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Zespołu

Szkół  Zawodowych  im.  Jana  Ruszkowskiego  w  Pułtusku,  jeżeli  czynność  prawna

może powodować powstanie zobowiązań majątkowych.



§3.

Pełnomocnictwa  udziela  się  na  czas  realizacji  projektu,  o  którym  mowa  w  §1.

Pełnomocnictwo  wygasa  z  chwilą  ustania  stosunku  pracy  osoby,  której  udzielono

pełnomocnictwa. 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski …................................

2. Andrzej Dolecki …......................................

3. Wiesław Cienkowski …...............................

4. Witold Saracyn ….......................................

5.Zbigniew Szczepanik ...................................


