UCHWAŁA Nr 212.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu
"Transgraniczne doskonalenie publicznych usług edukacyjnych"
Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) uchwala się, co następuje:
§1
Przystępuje się jako Partner Wiodący wspólnie z Alytaus Profesinio Rengimo
Centras – Partner Nr 2 do przygotowania i realizacji projektu „Transgraniczne
doskonalenie publicznych usług edukacyjnych” w ramach Programu Współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020, Priorytet 4. Zwiększanie zdolności
instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa
skuteczności administracji publicznej. Cel szczegółowy 4.1. Zwiększenie
transgranicznej współpracy instytucji w celu rozwoju bardziej zintegrowanego
i lepszej jakości społeczeństwa; wspólne działania na rzecz wzmocnienia zdolności
do reagowania na sytuacje nadzwyczajne, klęski żywiołowe i wspólnych wyzwań,
a także wspieranie transferu wiedzy, budowanie potencjału i promowanie współpracy
między władzami publicznymi a dostawcami usług publicznych.
§2
Upoważnia się Małgorzatę Czopińską dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowych w Giżycku do działania w imieniu Powiatu podczas
przygotowania i realizacji zadania, przy pomocy kierowanej jednostki, poprzez:
a) Przygotowanie i podpisanie niezbędnych dokumentów do złożenia projektu
w tym:
− formularza aplikacyjnego,
− innych załączników, zgodnie z wymaganiami Programu.
b) W momencie zakwalifikowania projektu do dofinansowania:
− otwarcie oddzielnego rachunku bankowego w celu rozliczenia zadania,
− przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych,
− wyłonienie wykonawców zadania w oparciu o przeprowadzone postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego,
− zawarcie umów z wyłonionymi wykonawcami,
− nadzorowanie wykonania zadania,
− sporządzanie raportów w zakresie wydatkowania środków finansowych na
zadanie, oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji zadania,
− rozliczenie zadania.
§3
W razie nieobecności dyrektora jednostki upoważnia się zastępcę dyrektora
Pana Ryszarda Należytego do wykonywania zadań określonych w § 2.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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