Uchwała nr 55/208/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych realizacją projektu
pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Tarnowskich Górach (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)2

Zarząd Powiatu
uchwala:
§1
Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach, w zakresie podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją
projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Tarnowskich Górach (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty
pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

STAROSTA
(-) Józef Burdziak
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Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379,1072.
Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015 r. poz. 357.

Załącznik do uchwały nr 55/208/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 6 lipca 2015 roku

Pełnomocnictwo nr ……….
Na podstawie: art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
595 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz art.98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity:
Dz. U. nr 16 poz.93 z późń.zm.)

Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Józefa Burdziaka - Starostę Tarnogórskiego
2. Andrzeja Elwarta - Członka Zarządu Powiatu
udziela pełnomocnictwa

Ewie Brachaczek – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach

do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach
(I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Pełnomocnictwo jest waŜne od momentu jego udzielenia i moŜe być w kaŜdej chwili odwołane.
Pełnomocnictwo nie moŜe być przenoszone na inne osoby.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
1) otrzymania informacji dotyczącej zamknięcia projektu (Karty zamknięcia projektu) w ramach
Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020

sporządzonej przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach),
2) rozwiązania stosunku pracy,
3) zmiany zajmowanego stanowiska pracy.

UpowaŜnienie potwierdza wszystkie czynności dokonane w wyŜej wymienionym zakresie przez Panią
Ewę Brachaczek – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do dnia udzielenia
upowaŜnienia.

Tarnowskie Góry, dnia 6 lipca 2015 roku

