
UCHWAŁA Nr 30/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1.1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Dorocie Semenowicz, Inspektorowi w 

Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu do prowadzenia w imieniu 

Powiatu Toruńskiego negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Zdrowia, Wydziałem Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu 

Społecznego, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń – związanych z ustaleniem 

warunków realizacji projektu: „EU-geniusz w świecie 3D” o numerze RPKP.10.02.02-04-

0001/18, zwanego dalej projektem oraz do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących 

zmian w zakresie merytorycznym i finansowym wniosku o dofinansowanie projektu. 

2.  Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas prowadzenia negocjacji i wygasa z 

chwilą ich zakończenia, najpóźniej z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 

1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500. 



 

1 

 

 
Toruń, 15.01.2019 r. 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO NEGOCJACJI NR OR.0027.4.2019 

 
Dla Pani Doroty Semenowicz Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Toruniu. 
 
Udzielam Pani pełnomocnictwa, zwanego dalej Pełnomocnictwem do prowadzenia w 
imieniu Powiatu Toruńskiego negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydziałem Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń związanych z ustaleniem 
warunków realizacji projektu: „EU-geniusz w świecie 3D” o numerze RPKP.10.02.02-04-
0001/18, zwanego dalej projektem oraz do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących 
zmian w zakresie merytorycznym i finansowym wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas prowadzenia negocjacji i wygasa z chwilą ich 
zakończenia, najpóźniej z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.  
 
Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 
 
 

…………………………………………………………………….
 /Podpis osoby wydającej Pełnomocnictwo/ 

 
 
 
 
 
Przyjmuje powyższe pełnomocnictwo i oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność 
związaną z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszego pełnomocnictwa. 
 
Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy 
oraz regulacji wewnętrznych dotyczących realizacji projektów unijnych obowiązujących w 
Powiecie Toruńskim. 
 
 
Toruń, dnia ………………………………  
 

……………………………………………………………………. 
/Podpis osoby otrzymującej Pełnomocnictwo/ 

 


