
UCHWAŁA Nr 44/58/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 4 sierpnia 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do realizacji  

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych 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 

 Na podstawie 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: 

 

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

w Grudziądzu do realizacji w imieniu i na rzecz Powiatu Grudziądzkiego projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 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. 

 2. Upoważnienie obejmuje umocowanie do wykonywania w imieniu i na rzecz Powiatu Grudziądzkiego 

czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu, a w szczególności: 

1) zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowaniem dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny, 

2) przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zasadami realizacji projektu, 

3) przygotowywania i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym jego rozliczaniem 

i sprawozdawczością, 

4) promocji projektu, 

5) archiwizacji dokumentacji projektowej, 

6) potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wytworzonych podczas realizacji projektu, 

7) składania oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i dokonywania 

innych czynności koniecznych do realizacji projektu. 

 

 

 § 2. Upoważnienia udziela się na czas realizowania i rozliczania projektu. 



 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) Zarząd Powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji 

i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

 W związku z przystąpieniem Powiatu Grudziądzkiego do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 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, Zarząd Powiatu upoważnia Panią Bożenę Grabdę – 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do realizacji przedmiotowego projektu. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, projekt niniejszej uchwały jest zasadny. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


