
                                                                                                       
UCHWAŁA NR 285/50/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 stycznia 2008r.

w  sprawie  upoważnienia  p.o.  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy
w  Sierpcu  do  realizacji  projektu  systemowego  w  ramach  Poddziałania
6.1.3  „Poprawa  zdolności  do  zatrudnienia  oraz  podnoszenie  poziomu
aktywności  zawodowej osób bezrobotnych” Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007 – 2013.

Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  17 oraz art.  32 ust.1  ustawy z dnia  5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.)  w związku z art. 9 ust. 1 pkt 8, 20 i ust. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się

Pana Piotra Leśniewskiego
p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy
w Sierpcu

do reprezentowania Starosty Sierpeckiego we wszystkich sprawach dotyczących
realizacji projektu „ EFS na sierpeckim rynku pracy” w ramach Priorytetu VI
„Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”  Działanie  6.1  „Poprawa  dostępu  do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie
6.1.3  „Poprawa  zdolności  do  zatrudnienia  oraz  podnoszenie  poziomu
aktywności  zawodowej  osób  bezrobotnych”  Program  Operacyjny  Kapitał
Ludzki 2007 – 2013.

 § 2

Upoważnienie obejmuje w szczególności:

1) podpisywanie wniosku o pozyskanie środków z EFS,
2) podpisywanie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
3) podpisywanie sprawozdań z realizacji projektu,
4) podpisywanie wniosków o płatność,
5) dysponowanie Funduszem Pracy na dofinansowanie projektu,
6) podpisywanie innych dokumentów związanych z realizacją projektu.



§ 3

Ustanie  stosunku  pracy  związanego  z  zajmowanym stanowiskiem powoduje
unieważnienie upoważnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek              – Przewodniczący  Zarządu         …………………
2. Andrzej Twardowski       –Członek  Zarządu                      …………..…….
3. Szczepan Jamiołkowski  – Członek   Zarządu                  …....……………
4. Paweł Kaźmierczak        - Członek    Zarządu                   ....………..……
5. Adam Pijankowski          - Członek   Zarządu                   …………………


