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Zarządu Powiatu Kolskiego

19
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego U rzędu Pracy
wKole

Na podstawie

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie

powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§l
l. Upoważnia się Panią Mariolę Sobczak -Dyrektora Powiatowego

Urzędu Pracy

w Kole do udzielenia Pełnomocnictwa Pani Agacie Wieczorek - Kierownikowi Działu
Organizacyjno - Administracyjnego
BRZ.0027.l.2018

w zakresie wskazanym w Pełnomocnictwie

z dnia 1l.0l.2018r.

Nr

i Pełnomocnictwie Nr BRZ.0027.3.2018 z dnia

03.0l.2018r.
2. Pełnomocnictwo

dla Pani Agaty Wieczorek zostanie udzielone na okres od dnia

19.02.2018r. do dnia 3l.12.2018r.

i obowiązuje w czasie nieobecności Pani Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 11 stycznia 2018r. Nr 0025.153.231.2018
podstawie

Pełnomocnictwem

Nr BRZ.0027.2.2018

Nr BRZ.0027.1.2018 z dnia 11.01.2018r.

z dnia

upoważniającym

11.01.2018r.

i udzielonym

oraz

na jej

Pełnomocnictwem

Panią Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy

w Kole - Mariolę Sobczak do, cytuję:
•

"składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolskiego związanych z prowadzeniem
działalności
kwietnia

Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole wynikających

2004r. o promocji

zatrudnienia

i instytucjach

z przepisów

bieżącej

ustawy z dnia 20

rynku pracy (tekst jednolity:

Dz. U.

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

"pozyskiwania
podpisywania

w

moim

imieniu

środków

umów cywilno - prawnych

dotyczących

programów operacyjnych

współfinansowanych

zaciągania

wynikających

zobowiązań

finansowych

i składania

projektów

oświadczeń

realizowanych

woli,

w ramach

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do

z realizacji

projektów

i zagospodarowania

tymi

środkami";
celem prawidłowego

pełnienia obowiązków

W związku z powierzeniem
19.02.2018r.

przez Panią Dyrektor Powiatowego

do dnia 31.12.2018r.

Administracyjnego

dodatkowych

jego nieobecności,

koniecznym

Pracy w Kole upoważnienia

Dyrektora Powiatowego

Pani Agacie Wieczorek

obowiązków

Urzędu Pracy w Kole na okres od dnia
- Kierownikowi

Działu Organizacyjno

-

dotyczących zastępstwa Dyrektora PUP w Kole podczas

i uzasadnionym

do delegowania

Urzędu Pracy w Kole.

jest udzielenie

Pani Dyrektor

Powiatowego

powyższych uprawnień w/w Kierownikowi

nieobecności. Powyższe ma na celu zapewnienie

prawidłowej

Urzędu

na czas swojej

ciągłości pracy tut. Urzędu.

