UCHWAŁA NR 78.128.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu
do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Leskiego celem realizacji złożonych
projektów dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Bieszczadnik” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej na terenie powiatu Leskiego”
Na podstawie art. 48 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r
poz.814) oraz na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Powiatu Leskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr
IV/24/2003 Rady Powiatu Leskiego z dnia 11 marca 2003 r. a także § 11 ust.2 pkt1 załącznika nr 5 do Statutu
Powiatu Leskiego
Zarząd Powiatu w Lesku
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W związku ze złożeniem projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2
Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja energetyczna budynku
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Bieszczadnik” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej na terenie powiatu Leskiego” udziela się Panu Czesławowi Gawłowskiemu – Sekretarzowi Powiatu w
Lesku pełnomocnictwa do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Leskiego w sprawach
wyżej wymienionych projektów.
2. Udzielone pełnomocnictwo o którym mowa w ust.1 uprawnia w szczególności do:
a) podpisywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów,
b) potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z przygotowaniem, realizacją i
rozliczeniem projektów,
c) podpisywania umów o dofinansowanie,
d) podpisywania aneksów do umów o dofinansowane,
e) podpisywania innych dokumentów oraz podejmowania wszelkich innych działań związanych z przygotowaniem,
realizacją i rozliczeniem projektu.
§ 2. 1. Pełnomocnictwa udziela się na czas przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów.
2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu
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