
 

 

 

Uchwała Nr 100/353/2021 

                                                   Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                                                           z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

                    

            w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny – Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu 

pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” 

finansowanego ze środków Funduszu Pracy 

 

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

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

                                                                        

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Leokadii Czarny  – Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe 

spojrzenie - nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków 

Funduszu Pracy. 

 

§ 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.  
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Załącznik do uchwały Nr 100/353/2021 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

Pełnomocnictwo 

 

                 Zarząd Powiatu Namysłowskiego udziela Pani Leokadii Czarny Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie pełnomocnictwa do składania   

w imieniu Powiatu Namysłowskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie – nowe 

możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków Funduszu Pracy. 

W ramach pełnomocnictwa Pani Leokadia Czarny Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Namysłowie jest upoważniona do: 

- złożenia wniosku o sfinansowanie projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie – nowe 

możliwości powiatu namysłowskiego”, 

- zawarcia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii (ministrem 

właściwym ds. pracy)  umowy o sfinansowanie projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie 

– nowe możliwości powiatu namysłowskiego” finansowanego ze środków funduszu 

Pracy, a w tym również do podpisania wszelkich dokumentów stanowiących załączniki do tej 

umowy,  

- składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków  o sfinansowanie 

realizacji projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości powiatu 

namysłowskiego”  oraz wniosków o płatność, 

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

umowy o sfinansowanie projektu pilotażowego pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości 

powiatu namysłowskiego”, 

- potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu pilotażowego za 

zgodność z oryginałem oraz 

- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy               

o sfinansowanie projektu pilotażowego i dokonywania wszelkich innych czynności 

koniecznych do realizacji projektu pilotażowego. 
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