
 

UCHWAŁA NR 293/2009

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 26 listopada 2009 roku

w  sprawie:  udzielenia  pełnomocnictwa  dla  Pani  Wioletty  Lewandowskiej  Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania decyzji w imieniu 

Zarządu  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  w  sprawie  dofinansowania  projektu  pn. 

„Szansa  na  pracę”  w  ramach  konkursu  nr  01/POKL/6.1.2/2009  Programu  Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 

„Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie”, 

Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

              

Na  podstawie  art.  48  ust.  1  i  ust.2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1,  pkt 1,2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 

2008r., Nr 69, poz. 415  z późn. zm.), uchwala się:

 

§ 1

            Udziela  się  pełnomocnictwa  dla  Pani  Wioletty  Lewandowskiej  Dyrektora  Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do „składania oświadczeń woli  w imieniu Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie realizacji projektu „Szansa na pracę”, w tym do: 

podpisania  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektu,  potwierdzania  kopii  dokumentów 

związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania oraz aneksowania umowy, 

zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 

rozliczania  projektu”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



          

Uzasadnienie

 

W związku z ubieganiem się o finansowanie projektu „Szansa na pracę” w ramach          

 konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2009  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI 

„Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”  Działanie  6.1  „Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz 

wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie”,  Poddziałanie  6.1.2  „Wsparcie  powiatowych 

i  wojewódzkich  urzędów  pracy  w  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób 

bezrobotnych  w  regionie”,  niezbędnym  załącznikiem  do  wniosku  o  dofinansowanie  jest 

pełnomocnictwo  Pani   Wioletty Lewandowskiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 

Dworze Gdańskim do „składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim  w  sprawie  realizacji  projektu  „Szansa  na  pracę”,  w  tym  do:  podpisania  wniosku 

o dofinansowanie  realizacji  projektu,  potwierdzania  kopii  dokumentów związanych  z  realizacją 

projektu za zgodność z oryginałami, podpisania oraz aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań 

finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, rozliczania projektu” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                       



Nowy Dwór Gdański dn. 26 listopada 2009 r. 
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UPOWAŻNIENIE NR 05/ZP/2009

 

 

            Na  podstawie  art.  48  ust.  1  i  ust.2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1,  pkt 1,2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, 

poz. 1001 z póź. zm.), udziela się pełnomocnictwa dla Pani   Wioletty Lewandowskiej Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim legitymującej się dowodem osobistym 

nr  286490 seria AJE  wydanym przez Wójta Gminy w Ostaszewie do „składania oświadczeń woli 

w imieniu Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  w sprawie realizacji projektu „Szansa na 

pracę”, w tym do: podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii 

dokumentów  związanych  z  realizacją  projektu  za  zgodność  z  oryginałami,  podpisania  oraz 

aneksowania  umowy,  zaciągania  zobowiązań  finansowych  koniecznych  do  zabezpieczenia 

prawidłowej  realizacji  umowy,  rozliczania  projektu”  współfinansowanego  z  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).


