
UCHWAŁA NR 182/2016
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosków o 
dofinansowanie oraz realizację projektów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U z 2015 r. poz. 1445,zm.: Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Radosławowi Kaźmierczakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego przy realizacji projektów:"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk"o wartości 1.516.410 
zł.,"Buduj karierę podczas stażu"o wartości 999.997 zł.,"Krok do kariery w branży samochodowej"o wartości 
1.500.036 zł.,"Staże i praktyki w zawodach przyszłości"o wartości 1.795.094 zł.   współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie 
zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w szczególności do: 
formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów, dysponowania i wydatkowania 
przekazanych środków, rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz składania innych dokumentów związanych z 
wdrożeniem i wykonaniem projektów.

§ 2. Pełnomocnictwo daje prawo do udzielenia zamówień publicznych na dostawy bądź usługi związane z realizacją 
projektów.

§ 3. Zatwierdza się diagnozę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół wchodzących w skład Zespołu 
Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46, przedstawioną przez Dyrektora Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.

§ 4. Diagnoza, o której mowa w § 3 stanowi podstawę do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z 
opracowaniem, złożeniem i realizacją projektów:"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk","Buduj karierę podczas 
stażu","Krok do kariery w branży samochodowej","Staże i praktyki w zawodach przyszłości"współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 
Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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