
UCHWAŁA NR 405/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z  dnia 6 września 2017r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Zastępcy  Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do reprezentowania i składania oświadczeń 

woliw imieniu Powiatu Nowodworskiego związanych z realizacją projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem 

osób przed ukończeniem 30 r.ż.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPPM.05.02.01-22-0004/17, 

Nr naboru RPPM.05.02.01-IZ.00-22-001/17 

 

 Na podstawie art. 96 i 98 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017r., poz. 459) oraz art. 9 

ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), uchwala się: 

§ 1. 

1. Udziela się pełnomocnictwa ogólnego do wszelkich czynności w ramach RPO WP 

2014-2020 Działanie 5.2Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 

mechanizm ZIT w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem             

30 r.ż.”, na cały okres programowania dla Pani Eweliny Szymborskiej - Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do: składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie 

realizacji projektu, podpisywania wniosków o płatność, podpisywania dokumentów 

niezbędnych do realizacji projektu, organizacji i realizacji zadań przewidzianych                 

w projekcie, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu                 

za zgodność z oryginałami, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych                     

do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i rozliczania projektu, ogłaszania 

postępowań przetargowych, postępowań dotyczących udzielania zamówień                         

na wyłonienie wykonawców, podpisywanie umów z wykonawcami oraz odbiór 

przedmiotów zamówienia. 



§ 2. 

 

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 

3. Potwierdza się ważność czynności i składanych oświadczeń woli dokonanych w 

imieniu Powiatu przez p. Ewelinę Szymborską Zastępcę Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 1 września 2017r. 

 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

    (-) 

       Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do reprezentowania i składania oświadczeń 

woli w imieniu Powiatu do realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim jest realizatorem projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób 

przed ukończeniem 30 r.ż.” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, 

Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT  

Dla prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WP, w czasie nieobecności Dyrektora 

PUP w Nowym Dworze Gdańskim Pani Wioletty Lewandowskiej, niezbędne jest udzielenie 

Zastępcy Dyrektora PUP w Nowym Dworze Gdańskim Pani Ewelinie Szymborskiej 

pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim oświadczeń 

dotyczących zobowiązań majątkowych z realizacji w/w projektu. 

Projekt wpisuje się w założenia i cele RPO WP. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia 

poziomu motywacji i mobilności wśród osób bezrobotnych, zdobywania nowego 

doświadczenia zawodowego zgodnego ze specyfiką lokalnego rynku pracy oraz promowania 

rozwoju przedsiębiorczości. Zaplanowane wsparcie oraz grupa docelowa do której 

skierowany jest projekt, zgodny jest z SzOOPRPO WP 2014-2020, z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020. 

Projekt zgodny jest również z polityką horyzontalną UE w zakresie promowania 

zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn. Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 

2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.1.1 Aktywizacja biernych 

zawodowo i bezrobotnych.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Starosta 

    (-) 

       Zbigniew Ptak 



PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE NR…/2017 

 

1.  Na podstawie art. 96 i 98 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459) oraz 

art. 9 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), udziela się 

pełnomocnictwa ogólnego do wszelkich czynności w zakresie RPO WP 2014-2020na 

cały okres programowania dla Pani Eweliny Szymborskiej Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim legitymującej się dowodem 

osobistym nr 618106 seria CDX wydanym przez Burmistrza Nowego Dworu 

Gdańskiego, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskimw sprawie realizacji projektu, podpisywania wniosków o płatność, 

podpisywania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, organizacji i realizacji 

zadań przewidzianych w projekcie, potwierdzania kopii dokumentów związanych                   

z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, zaciągania zobowiązań finansowych 

koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i rozliczania projektu, 

ogłaszania postępowań przetargowych, postępowań dotyczących udzielania zamówień                         

na wyłonienie wykonawców, podpisywanie umów z wykonawcami oraz odbiór 

przedmiotów zamówienia. 

 

 


