
 

 

 
 

 

Zał. do uchwały Nr 4/2010  
Zarządu Powiatu w Gryfinie  

z dnia 16.12.2010r.  
 

Gryfino, dnia ………………         

      OR.P.0114-66/10                                                                                                                                        

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 

 Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie  

udziela Pani Bogusławie Florek  Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z 

realizacją projektu pt. „Piramida kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionach, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych  

i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 W szczególności umocowanie obejmuje: 

� przystąpienie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

systemowego w ramach Projektu VI, Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, 

� reprezentowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w porozumieniu partnerskim z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach realizacji  

ww. projektu, 

� podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu „Piramida kompetencji”, 

� podpisywanie aneksów do ww. porozumienia, 

� podejmowanie decyzji finansowych związanych z realizacją projektu, 

� podejmowanie zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości 

środków zagwarantowanych w porozumieniu dotyczącym realizacji projektu, 

� składanie wniosków o płatność i wymaganych sprawozdań, 

� oraz podejmowanie wszelkich innych czynności wynikających z bieŜącej realizacji projektu 

i jego rozliczania. 

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 

20 grudnia 2010 r. do 31 marca 2013 r. 

Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania moŜe udzielić dalszego pełnomocnictwa 

pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności związanych  

z realizacją projektu „Piramida kompetencji”. 

Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania 

umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono. 

 


