
UCHWAŁA Nr 0 5 ^ .  A6S .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 15 listopada 201$ r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, złożenia i uzupełnienia 
w formie elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu dla Liceum 
Ogólnokształcącego im. m jra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
pn. "Kompetencje kluczowe = Sukces. II edycja"

Na podstawie Uchwały Nr 828.156.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla 
rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, 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 zatwierdzania projektów konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty 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. Udziela się pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Szpytowi do podpisania, 
złożenia i uzupełniania w formie elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu 
dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 
pn. "Kompetencje kluczowe = Sukces. II edycja" w systemie MEWA - w ramach 
konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla 
rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd: f  )/ r
1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek


