
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 82 /2015  

Zarzadu powiatu w Gryfinie  
z dnia 18 czerwca 2015 r.  

 

 
 

Gryfino, dnia ………………2015 r.         
OR.077. ..… .2015                                                                                                                                        
 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO NR OR.077. __ .2015 
 
 
Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          
(tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.595, zm.: z 2013 r., poz. 645, zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 
Zarząd Powiatu Gryfińskiego reprezentowany przez: 
 
1. Wojciecha Konarskiego – Starostę 
2. Jerzego Milera – Wicestarostę 
 
udziela pełnomocnictwa 

 
Pani Bogusławie Florek 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
 
do dokonywania w imieniu Zarządu wszelkich czynności zmierzających do uzyskania 
dofinansowania i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie 
finansowej na lata 2014 – 2020. 

W szczególności umocowanie obejmuje: 
a. reprezentowanie powiatu w ramach realizacji ww. projektu, 
b. dokonywanie wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie 

projektu pozakonkursowego, w tym składanie wniosków aplikacyjnych na realizację 
projektu w poszczególnych latach jego trwania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy          
w Szczecinie, 

c. podpisywanie umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów             
do niniejszej umowy, 

d. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu, 
e. dokonywanie zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektów unijnych, 
f. zawieranie umów cywilno-prawnych w ramach realizacji zadań przewidzianych 

projektem, 
g. podejmowanie zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu                        

do wysokości środków zagwarantowanych w umowie dotyczącej realizacji projektu, 
h. składanie wniosków płatniczych – okresowych sprawozdań z realizacji zadań w ramach 

projektu, 
i. promocję projektu, 
j. archiwizację dokumentacji projektowej, 
k. podejmowanie wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu          

i jego rozliczania. 
 

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego 
rozliczenia, tj. od dnia udzielenia do 31.12.2023 r. 

Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem 
rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono. 



 

 

Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego 
pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności 
związanych  z realizacją projektu. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, któremu wydano pełnomocnictwo 
zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Zarządu Powiatu o wydanych przez 
siebie dalszych pełnomocnictwach z podaniem ich szczegółowego zakresu.    

 
 
 
 

Starosta – Wojciech Konarski      …………………………………… 
 
 
 
 
Wicestarosta – Jerzy Miler           …………………………………… 


