
UCHWAŁA Nr 533/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji przez Powiat Toruński 

przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 

 

 

 

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) oraz: rozdz. 4 pkt 11 Komunikatu Ministra Edukacji                   

i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. 2 o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” 

uchwala się, co następuje 

 

 

§ 1. Udziela się pani Brygidzie Bogdanowicz – Kopeć, inspektorowi  ds. nadzoru 

merytorycznego oświaty i kultury w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, 

pełnomocnictwa, 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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Z 

                                                           
1 Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r, poz. 1038 i 1834 
2 Komunikat Ministra Edukacji i Nauki zmieniony w dniu 2 września 2021 r. oraz 28 lutego 2022 r. 



z

załącznik  

do Uchwały Nr 533/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 02.032022 r. 

OR.0027.1.2022.KM 

 

 

 

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.) oraz rozdz. 4 pkt 11 Komunikatu Ministra Edukacji                               

i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. (zmienionym w dniu 2 września 2021 r. oraz 28 lutego 2022 

r.) o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”  

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego 

udziela 

pani Brygidzie Bogdanowicz – Kopeć 

 

inspektorowi ds. nadzoru merytorycznego oświaty i kultury w Wydziale Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu pełnomocnictwa do samodzielnego 

reprezentowania Mocodawcy, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na 

rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 

2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. (zmienionym w dniu 2 września 2021 r. 

oraz 28 lutego 2022 r.) o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, a także 

składaniem wniosków oraz oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z ww. 

komunikatem.  

 

Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do: 

1) sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki 

w ramach Przedsięwzięcia wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków 

o dofinansowanie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,   

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień i sprawozdań) w związku 

ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Przedsięwzięcia. 

 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji Przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

 

 


