
UCHWAŁA Nr .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu do projektu "Zagraniczna praktyka uczniów 
z Mechanika" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868), w związku 
z Uchwałą Nr 282.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia 
zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty, art. 98 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) 
i § 85 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 
kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu do projektu "Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika" 
realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

/  § 2. 1. Upoważnia się Pana Piotra Marka Tyndorfa -  Dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do reprezentowania interesów Powiatu 
Sierpeckiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu " Zagraniczna praktyka 
uczniów z Mechanika" realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

2. Upoważnienie obejmuje w szczególności: f
1) złożenie wniosku o dofinansowanie,
2) składanie właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez 

Mocodawcę wnioskiem do Fundacji dotyczącym programu Erasmus +
3) zawarcia umowy z Fundacją dotyczącą uczestnictwa w programie 

Erasmus + i otrzymania przez Mocodawcę wsparcia,
4) zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją,
5) kierowania i odbierania , korespondencji do i od Fundacji w związku 

z udziałem Mocodawcy w programie Erasmus+,
6) podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do 

należytego wykonywania niniejszego umocowania.

§ 3. Udziela się Panu Piotrowi Markowi Tyndorfowi — Dyrektorowi Zespołu



Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu pełnomocnictwa szczególnego 
do dokonania czynności prawnej zawarcia w imieniu i na rzecz Powiatu 
Sierpeckiego umowy o udzielenie wsparcia finansowego projektu „Zagraniczna 
praktyka uczniów z Mechanika” w ramach Programu Erasmus +.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Woj ciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek


