UCHWAŁA NR 391/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania w ramach
rządowego programu, pn. „Poznaj Polskę”
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2022 r., poz. 528 t.j.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia Panią Magdalenę Woźniczkę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży do podejmowania w imieniu Powiatu Chodzieskiego wszelkich
czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją zadania w ramach Porozumienia nr
PP MEiN/2022/DPI/467 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zawartego pomiędzy
Powiatem Chodzieskim a Ministrem Edukacji i Nauki.
§ 2. Zadanie jest realizowane w 2022 roku.
§ 3. Dyrektor Zespołu Szkół im Hipolita Cegielskiego w Chodzieży odpowiada za
prawidłowe wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z realizacji zadania zgodnie
z zawartym porozumieniem na dofinansowanie.
§ 4. Szczegółowy zakres obowiązków Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
określa porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/467 o dofinansowanie zadania oraz Komunikat
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą
„Poznaj Polskę” z późniejszą zmianą Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego
2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.
§ 5. Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją
zadania i obowiązków umownych, w szczególności do czasu ostatecznego rozliczenia zadania.
§ 6. Upoważniony nie jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Upoważnienie do podejmowania w imieniu Powiatu Chodzieskiego wszelkich czynności
prawnych i faktycznych związanych z realizacją zadania na podstawie Porozumienia nr PP
MEiN/2022/DPI/467 przez Panią Magdalenę Woźniczkę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży jest niezbędne w związku z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę”, do
którego Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. Całkowita wartość
zadania wynosi 36.331 zł, w tym 20% tj. 11.331 zł to wkład własny Powiatu Chodzieskiego
zabezpieczony w ramach rezerwy oświatowej. Obowiązki w związku z realizacją zadania wynikają
z porozumienia o dofinansowanie zadania oraz ogólnych zasad realizacji programu zawartych w
Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod
nazwą „Poznaj Polskę”, kontynuowanym w 2022 r. zgodnie z komunikatem z dnia 17 lutego 2022
r. o kontynuacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późniejszą zmianą Komunikatu
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu
przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Beneficjentem docelowym i realizatorem zadania jest bezpośrednio szkoła i to ona będzie
realizowała zaplanowane działania. Szkoły będzie ponosić odpowiedzialność za prawidłowe,
zgodne z porozumieniem wydatkowanie środków finansowych oraz odpowiedzialność
merytoryczną za prawidłową realizację zadania. W związku z powyższym potrzebne jest niniejsze
upoważnienie do realizacji projektu dla Dyrektora szkoły.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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