
UCHWAŁA Nr 331/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Jackowi Skorulskiemu Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. 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. 2245,  z 2019 r. poz. 1649 oraz                     

z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 

 



 
Załącznik  

do Uchwały Nr 331/2020 

Zarządu Powiatu  Toruńskiego  

z dnia 16 listopada 2020 r. 

 

 
 

Toruń, dn. 16.11.2020r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

POWIAT TORUŃSKI 
  (nazwa Beneficjenta) 

 
Reprezentowany przez:   Pana  Marka Olszewskiego – Starostę Toruńskiego 
    Pana  Michała Ramlau – Wicestarostę Toruńskiego 

                                    (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta) 
 

upoważnia Dyrektora PCPR   w  Toruniu -  
Pana Jacka Skorulskiego 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta) 

 

AYG 258153 
                     (numer i  seria dowodu osobistego) 

do: 

 Zawarcia z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa jako  IZ RPO WKP 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu  „Rodzina            
w Centrum 3”  na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych            
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług społecznych, w imieniu powiatu toruńskiego, 

 Składania (o ile dotyczy) w poszczególnych  latach obowiązywania tej umowy wniosków  
o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-
366/20 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług 
społecznych, 

 Złożenia protestu w imieniu wnioskodawcy ( do wyboru), 

 Składania wniosków o płatność, 

 Dokonywania w formie pisemnych aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu 
„Rodzina w Centrum3”  na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach RPO WKP na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług 
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług społecznych,  

 Potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, 

 Składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie 
projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu. 

 
w ramach Wniosku o dofinansowanie projektu, pt. projektu „Rodzina w Centrum 3”  na konkurs nr 
RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko–Pomorskiego na lata2014- 2020, Oś Priorytetowa  9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2  Rozwój usług społecznych. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     (pieczęć firmowa, podpis Beneficjenta i osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta) 


