UCHWAŁA NR 169/18
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego
w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i ust. 2, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku
z art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265; z 2017 poz. 1543), Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala, co
następuje:

§ 1. W związku z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
– Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe
urzędy pracy, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29.
roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)”, udziela się pełnomocnictwa
Pani Magdalenie Werstak – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach do
reprezentowania Powiatu Pabianickiego przy realizacji ww. projektu w zakresie:
przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie ww. projektu, do
dysponowania i wydatkowania przekazanych w ramach projektu środków finansowych, do
rozliczania z otrzymanego dofinansowania oraz do składania innych oświadczeń woli i
dokumentów związanych z realizacją ww. projektu.
§ 2. Do zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Pośredniczącą tj.
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi upoważnia się:
1. Roberta Jakubowskiego – Wicestarostę Pabianickiego
2. Magdalenę Werstak – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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