UCHWAŁA NR V/161/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich działań
w zakresie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego „Kooperacje 3D – model
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach działania 2,5 –
Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskiej Woli.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 19 i art. 20 oraz
112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.
zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076), Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wyznacza się Pana Marcina Łabędzkiego - Wicestarostę Zduńskowolskiego oraz
upoważnia się Pana Mariusza Kubiaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach działania 2,5 –
Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w
Zduńskiej Woli, a w szczególności do zawierania i podpisywania umów wynikających z
procesu wdrażania projektu, do składania innych oświadczeń woli oraz dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonywaniem ww. projektu, z zastrzeżeniem, że jeżeli
czynność prawna podejmowana w ramach upoważnień może spowodować powstanie
zobowiązań majątkowych, oświadczenia woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego może on
składać wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego wskazanym niniejszej
Uchwale.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
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