
 
Uchwała Nr 40/183/2012 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 15 lutego 2012 r. 

 
 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Na podstawie art. 32  ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.   
o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm/ Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do 
składania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
2007-2013, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 2 

Szczegóły pełnomocnictwa określa  załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Julian Kruszyński 

 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu 
        Namysłowskiego 
 
Andrzej Spór 
 

Andrzej Zielonka 
 

Cezary Zając  
 

Roman Letki 
 

 



 

 
Załącznik do uchwały Nr 80/183/2012 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 15 lutego 2012 r. 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego udziela Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi  
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie pełnomocnictwa do wykonywania zadań 
wynikających z Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI – Rynek otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje umocowanie do: 

• zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz z pozostałymi powiatami – 
powiatowymi urzędami pracy z  Województwa Opolskiego umowy partnerskiej na rzecz 
realizacji Projektu „PO KLucz do biznesu 2!”, w ramach której Wojewódzki Urząd 
Pracy   w Opolu będzie pełnić funkcję lidera, a pozostałe strony tej umowy będą 
realizować projekt w charakterze partnerów, a w tym również do podpisania wszelkich 
dokumentów stanowiących załączniki do tej umowy,  

• dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian 
umowy o partnerstwie w Projekcie „PO KLucz do biznesu 2!”, 

• potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu „PO KLucz do 
biznesu 2!” za zgodność z oryginałem, 

• składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy 
o dofinansowanie Projektu „PO KLucz do biznesu 2!” i dokonywania wszelkich innych 
czynności koniecznych do realizacji Projektu.  

 
 
 
 

              Przewodniczący  
         Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 
Julian Kruszyński 

 
 


