
UCHWAŁA Nr 42/44/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Upoważnia się Panią Bożenę Grabdę – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”, a także do składania oświadczeń woli oraz zawierania umów cywilno – prawnych wynikających 

z realizacji programu, począwszy od roku 2020.  

 § 2. Upoważnienia udziela się na czas realizacji i rozliczenia programu. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

  



Uzasadnienie 

 W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu występuje w roli jednostki 

organizacyjnej realizującej pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”. W związku z realizacją programu 

istnieje możliwość upoważnienia przez zarząd powiatu kierownika PCPR do czynności związanych z realizacją 

tegoż zadania, co ułatwi i przyśpieszy procedury na etapie podpisania umowy, jak i też bieżącej realizacji 

programu, m. in. przy obsłudze platformy System Obsługi Wsparcia. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej 

uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy 

upoważnienie pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży jednostek 

organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


