UCHWALA NR 479/2014
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRVBUNALSKIM
z dnia 21 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu ,,C/as dla Aktywnych", realizowanego
w ramach Poddzialania 6.1.3 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 samorza^dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z poz. zm.), w zwia^zku z art. 9 ust.l pkt. 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.),
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Zatwierdza si? projekt: ,,Czas dla Aktywnych" - Poddzialanie 6.1.3 Poprawa zdolnosti
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnosci zawodowej osob bezrobotnych, realizowany
ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
2007-2013.
§ 2. Udziela si? petnomocnictwa Pani Henryce Gawronskiej Dyrektorowi Powiatowego
Urz?du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pani Dorocie Cudzich ZastQpcy Dyrektora
Powiatowego Urz?du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, do reprezentowania Powiatu Piotrkowskiego
przy realizacji ww. projektu, wspoifinansowanego przez Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego, w szczegolnosci do: przygotowywania, skladania i podpisywania wnioskow
0 dofinansowanie ww. projektu, skladania oswiadczeri woli w imieniu Powiatu Piotrkowskiego, w tym
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z dn. 21.05.2008r. z Instytucja^ Posrednicza.ca^ II stopnia (Instytucja, WdrazajqcaJ, tj. Wojewodzkim
Urz?dem Pracy w Lodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych srodkow w ramach projektu
oraz do rozliczania otrzymanego dofinansowania, a takze do skladania innych oswiadczen woli
1 dokumentow zwiqzanych z wdrazaniem i wykonaniem ww. projektu, w okresie jego realizacji.
§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wicestaroscie Powiatu Piotrkowskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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