
UCHWAŁA Nr 338 / 6641 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  
Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

 

Na podstawie art. 56  ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się, w imieniu Województwa Podkarpackiego, pani Krystynie Wróblewskiej, 

dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

pełnomocnictwa do: 

1. Samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach 

z Grantodawcą – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczących 

udziału placówki w projekcie grantowym pn. „Zdalnie odważni - cyfrowo pewni” 

realizowanym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 

i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem 

i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;  

2. Składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy 

związanych z wykonaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu 

i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu grantowego; 

3. Opracowania, podpisania i złożenia wniosku w ramach projektu o którym mowa 

w ust. 1.; 

4. Zawarcia z Grantodawcą umowy o powierzenie grantu w ramach projektu. 
 

§ 2 

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas powierzenia stanowiska dyrektora 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

2. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw 

w zakresie niniejszego umocowania. 

3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnictwa, zmiany stanowiska 

pracy lub rozwiązania stosunku pracy. 
 

§ 3 

Zastrzega się, że ostateczne przystąpienie do realizacji projektu, o którym mowa 

w § 1 przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie, wymaga zgody Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 


