
UCHWAŁA NR 556/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  

 z dnia 27 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 528) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się Grzegorzowi Sosnowskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży, pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64), zadanie 2.4 

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do 

rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, na warunkach i zgodnie z porozumieniem dotacji 

otrzymanej przez powiat toruński, w tym do składania oświadczeń woli i wiedzy, 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 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, 

poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz.655. 



Załącznik do Uchwały Nr 556/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z 27 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

W imieniu Powiatu Toruńskiego - Organu Prowadzącego w stosunku do Zespołu Szkół im. 

Unii Europejskiej w Chełmży, udziela się  

 

Grzegorzowi Sosnowskiemu 

 (imię i nazwisko) 

Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

(funkcja) 

 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Toruńskiego w trakcie realizacji zadań 

wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64), 

zwanym dalej Programem, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu 

dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”,                                               

a w szczególności do: 

1) realizacji wszelkich zadań przez Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; 

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku z realizacją przez 

Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży Programu; 

3) podpisywania umów związanych z zatrudnieniem specjalistów do realizacji zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach środków finansowych otrzymanych 

z MEiN; 

4) zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji Programu w ramach środków 

z dotacji; 

5) sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu. 

 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 

umocowania. 

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.  

 

 

 


