
Uchwała Nr 200/1148/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 marca 2018 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

konkursowe. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                                        

(tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1868 z późń. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala  

co następuje: 

§ 1 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego upoważnia Panią Zofię Zielińską - Nędzyńską - Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do: 

1/ złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni 30+” w odpowiedzi na konkurs nr 

RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe,  

2/ wycofania wniosku o dofinansowanie projektu, 

3/ przedstawiania wyjaśnień, wprowadzenia korekt do wniosku na wezwanie IP WUP, 

4/ prowadzenia negocjacji z IP WUP, 

5/ zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy o dofinansowanie  projektu pn. 

„Aktywni 30+” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty konkursowe, w imieniu Powiatu Stalowowolskiego/ Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli,  



6/ składania w poszczególnych latach obowiązywania umowy wniosków o dofinansowanie 

projektu pn. „Aktywni 30+” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty konkursowe, 

7/ składania wniosków o płatność, 

8/ dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian  

umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni 30+” w odpowiedzi na konkurs nr 

RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, 

9/ potwierdzenia kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, 

10/ składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy  

o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu. 

 

§ 2 

Upoważnienie obowiązuje od dnia 15 marca 2018 r. do dnia ostatecznego rozliczenia projektu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


