
UCHWAŁA NR CCLXXXIX/183/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 9 czerwca 2010 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Otwocku do zadań związanych z realizacją projektu                                                   

„Wi ększy dostęp-Lepsza skuteczność” 

 

Na podstawie przepisu art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r.  nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art.9 ust. 1 pkt 20 ustawy        
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 69 poz. 415 z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje: 

§1. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  w Otwocku do 
podpisania umowy, realizacji i rozliczania projektu „Większy dostęp - Lepsza skuteczność”  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej               
w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy               
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 

§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodniczący Zarządu              Członek Zarządu      
     Krzysztof Boczarski                                                                  Dariusz Grajda    

1. ................................................                                                4. .............................................. 

           Wicestarosta                                          Członek Zarządu 
         Mirosław Pszonka                         Grzegorz Michalczyk  

2. ...............................................                                                  5. ............................................. 

        Członek Zarządu  
        Krystyna Kaczorek 

3. ............................................... 

 

 

 

 



     Załącznik do 
Uchwały Nr CCLXXXIX/183/10 

   Zarządu Powiatu w Otwocku  
       z dnia 09.06.2010 r. 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO Nr 36/10 
 

Na podstawie przepisu art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2008r. Nr 69, poz. 415z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Otwocku udziela pełnomocnictwa: 

 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku –  

Pani Danucie Wolskiej-Rzewuskiej 
 

Do podpisania umowy, realizacji i rozliczania projektu „Większy dostęp - Lepsza skuteczność” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej               
w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy               
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. 

 

        Starosta 
 
Krzysztof Boczarski  


