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Zarządu Powiatu Kolskiego

r.'

z dnia .... Q .....

zmieniająca

d.;v.... .

)~W

chwałę Nr 0025.159.239.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnla

28 lutego 2018r. '\ sprawie udzielenia pełnomocnictwa

D rektorowi Powiatowego

Urzędu Pracy wole

a podstawie
powiatowj

ITI

a11.

48

li

dnis 5 cz rwca 1998 r. o sam rz d te

t. 2 ustawy

(j.t.: Dz-U- z 2018r., poz. 99: ze zm.) uchwala się. co następuje:

~L

Wprowadza się następują ą zmianę v treści
Zarządu

Powiatu

Kol kiego

1 u l. 2 chv ały Nr 002-.1:9._39.2018

z dnia 28 luteao 2018r.

p łnor oc nictwa Dyrektorowi Powiatoweg

rzędu Pracy

. 2. Pełnornocnictv o dla Pani Agaty Wieczorek
19.02,20l8r.

ZOo

'rV

\\' sprawi

udzielenia

01

tanie udzielone na okre od dnia

do dnia odwołania i obowiązuje w czasi

nieobecnoś ci Pani Dyrektor

Po jato 'ego Urzędu Pra 'y w Kole".
§ 2.
Pozo tałe postanowienia
z dnia 28 lutego

chwały Nr 0025.159.239.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego
w

2018r.

Powiatowego Urzędu Prac

w

prawie

udzielenia

pełnomocnictwa

D rektorowi

Kol nie ulegaja zmianie.
~

~. .
W 'ko lanie uchwał, powie za si

,

~r ktorowi Powiatov ego Urzędu Pracy w Koje.

4.

Uchv ała wchodzi w życie z dniem podj cia,

/~I

U ZASA

D N II E N I E

..' '. '){)~fi
do UChW3,ł'y Nr .,

"I!I

Zanądu

Zgodnie

l

Uchwałą Zarządu

podstawie

Petnomocnictwem

•.•.•.•

! •.•.•

'4!II.I'I+.

Powiatu Kolskie·go

dnia 11 stycznia 2018r. Nr 0025.153.'2.31.20.18 i udzielonym
Nr BIRZ.0027.2.2018

z dnia lLOL1018r.

Nr BRZ.OO27.1.2018
ViI

Z

.H38 .2 81

z dnia

upoważniającym

11.01.2018r.

na jej

oraz. Pełnomocnictwem

Panią Dyrek or Powiatowego

urzędu

Pra(y

Kole - MSftolę sobczak do, cytuję:
•

"składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolski~go zwrązanycn
działalności
kwietnia

Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole wynikających

i instvtuclach

2004r. O promocji zatrudnienia

l

prowadzeniem

z przepisów

bieżąc j

ustawy z dnia 20

rynku pracy (tekst jednolity:

DZ.U.l

2017r. poz. 1065 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych",
•

w moim

"pozyskiwania
podpisywania

umów

imieniu

środków

cywilno - prawnych

finansowych

dotyczących

i skladenla

projektów

oświadczeń

realiwwanych

woli,

w ramach

programów operacyjnych

w pćłfinan owanvch z Europ.ejskieg:o Funduszu Społecznego oraz do

zaciągania

wynikających

zobowiązań

z reaiilacji

projektów

i zagospodarowania

tymi

środ ka m l":
celem prawidłowego

pełnienia obowiązków

W związku z powierzeniem

Dyrektora Powiatowego

przez Panrą Dvrektor Powiatowego Urzęd u Pracy w Kole

w dniu OS.lO.2018r. Pani Agacie Wieczorek - Kierownikowi
dodatkowych
odwołania,

obowiązków
koniecznym

Kole upoważntenla
nieobecności.

Urzędu Pracy w Kole.

dotyczących

i uzasadnionym

do delegowania

Działu Organfzacyjno - Administracyjnego

zastępstwa Dyrektora PUP podczas jego nieobecności do dnia
jest udzielenie Pani Dyrektor
powyższych

uprawnień

Powy!s.z:e ma na celu zepewnienle prawidłowej

w/w

Powiatowego

Urzęd u Pracy w

Kierownikowi

na czas swojej

ciągłosd pracy tut, Urzędu.

Pracy

