
Uchwała Nr  64/226/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 09 września 2020 r. 
 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach 

przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz umowy nr 6/POWER/2020 z dnia 

31.07.2020 r. Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej               

w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 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, wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie. 

 

§ 2. Upoważnia się Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Namysłowie Panią Joannę Ostrowską, na czas nieobecności Dyrektora PCPR do składania 

wszelkich oświadczeń woli, w tym do podpisywania umów, porozumień i dokumentów 

niezbędnych do przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego, a także do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego wynikających z realizacji ww. projektu.   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu  

        Namysłowskiego                                                                 Namysłowskiego 
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