UCHWAŁA NR 328/20
ZARZĄDU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu
pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Malinowie”
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920) oraz art. 98 i art. 99 Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1145 ze zm.), Zarząd
Powiatu Działdowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Piotrowi Derczowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności, w tym do składania w imieniu
i na rzecz Powiatu Działdowskiego oświadczeń woli i wiedzy w związku z aplikowaniem i realizacją
projektu pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie” w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar
programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Działanie:
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
2. Zakres pełnomocnictwa zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pełnomocnictwo wydaje się na czas aplikowania, realizacji, rozliczania i okresu trwałości projektu.
2. Pełnomocnictwo może zostać cofnięte w każdej chwili w drodze odrębnej uchwały.
3. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński

Id: 4C49C888-1478-4131-A0D5-FFD2F5A7712A. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 328/20
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 7 października 2020 r.

Działdowo, dnia 7.10.2020 r.
PEŁNOMOCNICTWO
W imieniu Powiatu Działdowskiego - organu prowadzącego w stosunku do Zespołu Szkół
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, niniejszym udzielam Panu Piotrowi Derczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, pełnomocnictwa
do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu
Działdowskiego w zakresie związanym ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Malinowie” w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo
energetyczne, Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz jego realizacją,
w tym m.in. do:
1. podpisania wniosku o dofinansowanie projektu,
2. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu, w
tym dotyczących realizowanych zamówień,
3. podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
4. podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu,
5. przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Działdowskiego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym m.in.:
a. przygotowania i przeprowadzenia zamówień dodatkowych i uzupełniających,
b. reprezentowania Powiatu Działdowskiego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach
rozpoznawania odwołań,
c. reprezentowania Powiatu Działdowskiego przed sądami powszechnymi właściwymi
do rozstrzygnięcia sporów, wynikłych w trakcie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego,
d. podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą oraz dokonywania zmian lub rozwiązania
i odstąpienia od zawartej umowy;
6. zarządzania rzeczową i finansową realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu,
7. sprawowania nadzoru nad rzeczową i finansową realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu,
8. reprezentowania Powiatu Działdowskiego przed sądami i organami administracji publicznej oraz innymi
podmiotami w sprawach związanych z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem prowadzonej
inwestycji.
Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego
umocowania, z zastrzeżeniem pkt. 5 lit. c oraz pkt. 8.
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