
UCHWAŁA NR 38/2015
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia osób do podpisywania umów o dofinansowanie oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie realizacji projektów 

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 17, art. 32 ust. l, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645; Dz. U. z 2014r. 
poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm. Dz. U. z 2015r., poz. 357) Zarząd Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Bożenie Woźniak - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rawie Mazowieckiej, a w razie jej nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej – Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 
w szczególności do: przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie 
projektów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu 
Rawskiego, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie projektów z Instytucją Pośredniczącą II 
stopnia tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych 
środków w ramach projektów oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania 
innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz
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