
       

UCHWAŁA NR LII/118a/2020 

Zarządu  Powiatu w Pleszewie 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania 

nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 920)  

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przystępuje się do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych  w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zwane dalej „PCPR” jako 

jednostkę organizacyjną Powiatu Pleszewskiego realizującą program, o którym mowa w ust. 1, 

z wyłączeniem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.  

3. Do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wyznacza się starostwo Powiatowe  

w Pleszewie. 

 

§ 2 

Udziela się Pani Grażynie Kaczmarek – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji projektu, 

o którym mowa w §1 ust. 1 z wyłączeniem : 

- przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

- zawierania umów użyczenia z podmiotami pieczy zastępczej, 

- rozliczenia projektu, w tym w szczególności przygotowywania sprawozdań merytorycznych  

i finansowych 

- dokonywania wydatków w ramach projektu 



 

         §3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pleszewie. 

 

                                                                                   § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Starosta Maciej Wasielewski          - ……………………… 

Wicestarosta Damian Szwedziak   -         ……………………….  

                                                                       Członek Zarządu Leopold Lis          -          ……………………….  

                                                                       Członek Zarządu Marek Szewczyk   -        ………………………. 

                                                                       Członek Zarządu Radomir Zdunek   -        ………………………   

 

 

 

 

 

  


