
UCHWAŁA Nr 506/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej 

w Chełmży do reprezentowania Powiatu Toruńskiego w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia „Laboratoria przyszłości” 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1) w związku z § 9 ust. 2, 3 i 4 uchwały Nr 129 Rady 

Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 

jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – 

„Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 r. poz. 939) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sosnowskiemu - Dyrektorowi 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, 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 Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r, poz. 1038 i 1834. 



Z 

Z 

Załącznik  

do Uchwały Nr 506/2021 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 10.12.2021 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego 

udziela 

Panu Grzegorzowi Sosnowskiemu 

 

Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży pełnomocnictwa do wszelkich 

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do realizacji przedsięwzięcia 

„ Laboratoria przyszłości”. 

 

Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do: 

1) zakupu wyposażenia, o którym mowa  w § 3 uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 

września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,  

przeznaczonego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży, wchodzącej w skład ww. 

zespołu szkół; 

2) zapewnienia działań, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 ww. uchwały Rady Ministrów. 

 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji przedsięwzięcia „Laboratoria przyszłości” 

przez Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. 

Unii Europejskiej w Chełmży. 

 

 

 
 


