
Uchwała Nr 152/571/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji 

projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

namysłowskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Juzakowi – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)” w ramach Osi priorytetowej I 

Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2. Szczegóły pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.  

1. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 

2. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

  Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

Konrad Gęsiarz  Andrzej Michta 

Mariusz Jabłoński   

Artur Masiowski   

Krzysztof Żołnowski   

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 152/571/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 listopada 2018 r.  

Pełnomocnictwo 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego  udziela Panu Zbigniewowi Juzakowi Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)”, w ramach Osi 

priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach pełnomocnictwa Pan Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie jest upoważniony do: 

- złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)”,  

- zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu jako Instytucją Pośredniczącą umowy  

o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie namysłowskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a w tym również do podpisania wszelkich dokumentów stanowiących 

załączniki do tej umowy, 

- składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków  

o dofinansowanie realizacji Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)” oraz wniosków o płatność,                                 

- dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian 

umowy o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie namysłowskim (V)”,                                                          

- potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu pozakonkursowego za 

zgodność z oryginałem oraz 

- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy  

o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego i dokonywania wszelkich innych czynności 

koniecznych do realizacji Projektu pozakonkursowego. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

 

  

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 

Konrad Gęsiarz  Andrzej Michta 

Mariusz Jabłoński   

Artur Masiowski   

Krzysztof Żołnowski   

 


