
UCHWAŁA NRQSŁ.[2iQ.Lj.2j^^ 

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z 2022r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Przygodzkiej p.o. Dyrektora 
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie do reprezentowania 

Powiatu kieleckiego w kontaktach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach 
otwartego konkursu grantowego prowadzonego w ramach projektu grantowego 

pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje: 

§1 

Udziela się pełnomocnictwa Pani Katarzynie Przygodzkiej - p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kieleckiego, 
w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Kieleckiego 
w kontaktach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach otwartego konkursu grantowego 

prowadzonego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa 

psychologiczno - pedagogicznego", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, II Osi Priorytetowej Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, 
Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemy oświaty. 

§2 
Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: 

1. Złożenia wniosku aplikacyjnego o otrzymanie grantu na działania pn. „Szkolenia i doradztwo dla 
kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim." 

2. Składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień, poprawek i uzupełniń) w związku 
ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działania w ramach grantu. 

3. Zawarcia w imieniu i na rzecz Powiatu kieleckiego umowy dotyczącej wsparcia finansowego 

w ramach grantu wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy. 
4. Składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu 

niniejszego umocowania w związku z realizacją grantu. 
5. Dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych, 

koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach realizacji przedsięwzięcia 
grantowego. 

6. Podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do prawidłowego 
wykonania umowy o powierzenie grantu , w tym reprezentowania Powiatu Kieleckiego wobec 
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, rozliczenia finansowego umowy oraz składania 
sprawozdań z postępu realizacji przedsięwzięcia grantowego. 

7. Realizacji zadań koniecznych do utrzymania trwałości przedsięwzięcia grantowego w okresie co 
najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji grantu. 



§3 

Upoważnienie wydaje się na czas aplikowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięcia grantowego, nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024r. 

§4 

Upoważnienie może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały. 

§5 

Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie upoważnienia. 

§6 

Wykonanie Uchwały powierza się Pani Katarzynie Przygodzkiej p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie. 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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