
                                                    

UCHWAŁA Nr 218/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 czerwca 2016r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

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

(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 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 2016r., poz. 645) uchwala się: 

§ 1. 

Udziela się pełnomocnictwa ogólnego do wszelkich czynności w zakresie Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na cały okres programowania dla Pani Wioletty Lewandowskiej 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do „ składania oświadczeń woli w 

imieniu Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim m.in. w zakresie: podpisania wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacja projektu za 

zgodność z oryginałami, podpisania oraz aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych 

koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, rozliczania projektu” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy. 

§ 2. 

Przedmiotowa Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia ale z mocą obowiązywania od 01.01.2016r.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 marca 2015r. 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.   

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 



UZASADNIENIE 

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, niezbędnym załącznikiem 

do wniosku o dofinansowanie jest pełnomocnictwo dla Pani Wioletty Lewandowskiej Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze w sprawach wskazanych w podjętej uchwale. 

Konieczność nadania pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP w Nowym Dworze Gdańskim o charakterze 

ogólnym na cały okres programowania spowoduje, iż PUP w Nowym Dworze Gdańskim corocznie nie 

będzie przygotowywał projektu uchwały w tym zakresie do Zarządu Powiatu. Ponadto konieczność 

udzielenia pełnomocnictwa wynika z zapisów umowy o dofinansowanie, która to wskazuje 

pełnomocnictwo jako załącznik do umowy o dofinansowanie, będący jej integralną częścią w celu 

prawidłowego wykonywania postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie. Ponadto dysponując 

środkami dofinansowania projektu Beneficjent zapewnia osoby upoważnione do podejmowania 

wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta co wynika z umowy o dofinansowanie projektu.  

Ponadto podjęcie niniejszej uchwały wynika również z pisma o numerze RWP.8702-

1.1.1/0005/16-1.7/JM/16  z dnia 24.05.2016r. otrzymanego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 

Ponadto przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodny 

jest z założeniami Strategii Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał 

Ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel 

operacyjny: CO2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych. 

  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 


