
UCHWAŁA Nr hO. \  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat 
i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi 
Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -  
2020 .

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 późn. zm.) oraz 
§ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
(t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Upoważnia się:
Panią Maję Strześniewską 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających 
bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój 
rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 -  2020 oraz reprezentowania Powiatu Sierpeckiego 
we wszystkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

§ 2. 1 .Upoważnienie obejmuje w szczególności:
1) podpisywanie wniosków o pozyskanie środków w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020,

2) podpisywanie umów w 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.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań 
majątkowych, osoba umocowana do dokonania tej czynności na podstawie 
niniejszego upoważnienia winna uzyskać uprzednią kontrasygnatę Skarbnika 
Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.



§ 3. Ustanie stosunku pracy związanego z zajmowanym stanowiskiem 
powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

§ 4. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Zarząd:

4. Różański Kamil - Członek Zarządu

2) Ocicki Jarosław - Wicestarosta Sierpecki

3. Cześnik Andrzej - Członek Zarządu

1) Turalski Mariusz - Starosta Sierpecki

5. Krystek Sławomir - Członek Zarządu


