
UCHWAŁA NR..In.../2015 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

Ik
z dnia . .2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 
kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania 
Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust.1, art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.595, poz. 645, z 2014r. 
poz.379, 1072), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015r. poz. 149; zm. Dz.U. z 2015r. poz.357) 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 kwietnia 2015r. 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu 
do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu 
Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku 
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe wprowadza się następującą 
zmianę: po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Niniejsze upoważnienie obejmuje prawo do udzielania dalszych
pełnomocnictw w przedmiotowym zakresie”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W Uchwale Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 kwietnia 2015r. 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu 

do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu 
Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku 
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Zarząd Powiatu Łowickiego 

upoważnił wyłącznie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu Panią 

Martynę Szpiek-Górzyńską do reprezentowania Powiatu Łowickiego przy realizacji 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -  2020, 
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe, w szczególności do: przygotowywania, składania i podpisywania 

wniosków o dofinansowanie projektów, składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Łowickiego, w tym do podpisywania umów

0 dofinansowanie projektów z Instytucją Pośredniczącą II stopnia tj. Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków 

w ramach projektów oraz rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także 
do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem

1 wykonaniem projektów.

Powyższe upoważnienie jest pełnomocnictwem prawnomaterialnym opartym 
na przepisach Kodeksu cywilnego i nie zawiera upoważnienia do udzielania dalszych 
pełnomocnictw. W zakresie sprawnej realizacji przedmiotowego Projektu niezbędne 

jest udzielenie pełnomocnictwa zarówno Dyrektorowi jak i Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, którzy będą sprawować bezpośredni nadzór 

nad prawidłowym przebiegiem Projektu, dokonywać wszelkich czynności związanych 

z realizacją Projektu, co przyczyni się do usprawnienia procedur związanych z jego 

realizacją oraz spowoduje skrócenie czasu niezbędnego na wprowadzenie 

ewentualnych zmian w wyniku ewaluacji.


