
UCHWAŁA Nr 270/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi wiodącemu Miastu Bydgoszcz do 

reprezentowania Partnera – Powiat Toruński w ramach partnerstwa zawartego w 

związku z realizacją projektu pt. „EduAkcja w technikach” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 814. z  późn. zm.1 ) oraz art. 95, 96 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Udziela się pełnomocnictwa Partnerowi wiodącemu - Miastu Bydgoszcz do 

reprezentowania Partnera - Powiat Toruński w ramach partnerstwa zawartego w związku z 

realizacją projektu pt. „EduAkcja w technikach”, w tym w szczególności do dokonywania 

rozliczeń finansowych i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją 

Zarządzającą. 

2.  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

 

§ 2. 1. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Pełnomocnictwo stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy o partnerstwie na rzecz 

realizacji Projektu „EduAkcja w technikach”. 

 

           § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

  

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 



OR.0027.2.2017 

 

Załącznik  

 

 

………………………………… 

       (miejscowość, dnia) 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

 

Partner projektu, Powiat Toruński upoważnia partnera wiodącego tj. Miasto Bydgoszcz do 

reprezentowania go w ramach partnerstwa zawartego w związku z realizacją projektu 

„EduAkcja w technikach” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej X – INNOWACYJNA EDUKACJA Działania 

10.2 – Kształcenie ogólne i zawodwe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodwe), w tym w 

szczególności do dokonywania rozliczeń finansowych i podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu z Instytucją Zarządzającą. Pełnomocnictwo udzielone zostaje na okres realizacji 

projektu wskazany we wniosku o dofinasowanie stanowiącym załącznik do umowy o 

dofinasowanie projektu.  

 

 

 

 

 

 

 


