
Uchwała Nr 130/489/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Namysłowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, 

realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – 

II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z 2018 r. poz.130) oraz uchwały Rady Powiatu 

Namysłowskiego Nr XLII/308/2018/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia 

Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie                                 

pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych                       

w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie,                  

Pana Ryszarda Kalis, do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym do podpisywania 

umów, porozumień i dokumentów niezbędnych do przystąpienia, realizacji i rozliczania 

projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego, a także do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego wynikających z realizacji ww. projektu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Namysłowskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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