
Uchwała Nr  815  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 04 października  2018  roku 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  upoważnienia 

do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem  „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego 

projektu. 

 

Na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r.,poz. 995 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1.1. Upoważnia się Panią Beatę Korpowską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                                          

w Wągrowcu do zawarcia wspólnie z jednym członkiem zarządu umowy o dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

wągrowieckim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Oś 

priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

2.Upoważnia się Panią Beatę Korpowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  

do realizacji  projektu, o którym mowa w ust.1, składania oświadczeń woli, zawierania umów 

cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, wynikających z realizacji przedmiotowego projektu             

w latach 2019-2020.   

 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2,  uprawnia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                          

w Wągrowcu do udzielenia dalszego upoważnienia Kierownikowi Centrum Aktywizacji 

Zawodowej - Panu Sławomirowi Maciaszkowi do podejmowania wszelkich czynności 

wymienionych w ust. 2 w okresie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                            

w Wągrowcu.  

 

§2.Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych  

z realizacją projektu i obowiązków umownych, w szczególności do czasu ostatecznego 

rozliczenia projektu. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. 

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                                                               Starosta   Wągrowiecki  

 

         …………………………………… 

            /Tomasz Kranc/                  

 

 

                        Wicestarosta 

 

        …………………………………… 

                                /Michał Piechocki/ 

 

Jacek Brzostowski ……………………………… 

 

Jerzy Springer …………………………………… 

 

Robert Woźniak…………………………………. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR 815 /2018 

z dnia 04 października  2018 roku. 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  upoważnienia 

do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem  „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego 

projektu. 

  

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie wągrowieckim 

(V)”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  jest projektem pozakonkursowym, którego realizatorem będzie Powiatowy Urząd 

Pracy w Wągrowcu. Adresatami działań projektu są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wągrowcu osoby bezrobotne do 29 roku życia, w szczególności o niskich 

kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne, wobec których zostaną 

zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia                          

i instytucjach rynku pracy.  

 

 Powyższy projekt został zatwierdzony do realizacji przez Radę Powiatu Wągrowieckiego                     

w dniu 26 września 2018 roku. 

 

Okres realizacji projektu to 01.01.2019 r. – 30.06. 2020 r. Podjęcie niniejszej uchwały 

umożliwi sprawną realizację projektu, który przyczyni się do poprawy sytuacji młodych 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego na rynku pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Starosta   Wągrowiecki 

 

         …………………………………… 

            /Tomasz Kranc/                  

 


