UCHWALA NR 266/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 11 wrzesnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Ucz si£ i pracuj-wsparcie edukacji doroslych",
realizowanego w ramach Poddzialania 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
2007-2013 oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie jego realizacji
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17. art. 32 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U . z 2 0 0 1 r . Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688. Nr 214, poz. 106, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. i 759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z pozn. zm.),
w zwi^zku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pozn. zm.) oraz art. 98 i 99 § 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks Cyvvilny {Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Zarzqd Powlatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast^puje:
§ 1. Zatvvierdza si? projekt: ,.Ucz si? i pracuj-wsparcie edukacji doroslych" - Poddzialanie
9.6.3 Doradztwo dla osob doroslych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunkow i formy
podnoszenia swoich kompetencji i podwyzszania kwalifikacji, realizowany ze srodkow Europejskiego
Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013.
§2. Udziela si? pelnomocnictwa Pani Henryce Gawroriskiej Dyrektorowi

Powiatowego

Urz?du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, a w przypadku jej nieobecnosci, Pani Dorocie Cudzich
Zast?pcy Dyrektora Powiatowego Urz?du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, do reprezentowania
Powiatu Piotrkowskiego przy realizacji ww. projektu, wspotfinansowanego przez Uni? Europejska,
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, w szczegolnosci do: przy goto wy wan i a, skladania
i podpisywania wnioskow o doflnansowanie ww. projektu, skladania oswiadczeri woli w imieniu
Powiatu Piotrkowskiego, w tym do podpisywania umow o doflnansowanie projektu z Instytucja,
Posrednicza,caJ, tj. Wojewodztwem Lodzkim - Urz?dem Marszalkowskim w Lodzi. Rowniez
do dysponowania i wydatkowania przekazanych srodkow w ramach projektu, do rozliczania
otrzymanego

dofinansowania, a takze do skladania innych oswiadczeri woli i dokumentovv

zwia,zanych z wdrazaniem i wykonaniem \\\\ projektu.
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Staroscie Powiatu Piotrkowskiego.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeda.
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