
UCHWAŁA Nr . <P .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu.

Na podstawie 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), oraz art. 46 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) 
i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 
Woj. Maz.z 2011 roku 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 składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności jednostki w granicach zwykłego zarządu.

§ 2. 1. Upoważnienie obejmuje w szczególności umocowanie do 
dokonywania czynności prawnych w zakresie:
1) prawa pracy w stosunku do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

w Sierpcu,
2) zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków finansowych , 

zgodnie z planem wydatków lub kosztów jednostki w budżecie Powiatu 
Sierpeckiego oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami 
prawa, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z punktu 3 i ust. 2 poniżej,

3) jeżeli z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.), nazywanej dalej „P.z.p.” wynika, że do zaciągnięcia 
zobowiązania i dysponowania środkami finansowymi wymagane jest 
zachowanie trybu zamówienia publicznego - ich realizacja może nastąpić 
w granicach przyznanego budżetu, do kwoty zamówienia , której wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustalonej 
zgodnie z przepisami P.z.p.

2. Udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, ustaloną zgodnie 
z przepisami P.z.p. wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu.

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



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

Zarząd:

1) Turalski Mariusz - Starosta Sierpecki

2) Ocicki Jarosław Andrzej- Wicestarosta Sierpecki

3) Cześnik Andrzej Sławomir - Członek Zarządu

4) Różański Kamil Jan - Członek Zarządu

5) Krystek Sławomir Grzegorz- Członek Zarządu


