
 

Uchwała Nr 39/106/2019 

Zarządu Powiatu w Oleśnie 

z dnia 12 grudnia 2019 roku 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu 

pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym 

zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy w powiecie oleskim (VI)” - Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

 

 

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 

 

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Udziela się Panu Maciejowi Flankowi, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Oleśnie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Oleskiego wszelkich oświadczeń 

woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu 

pozakonkursowego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym 

zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

oleskim (VI)”, w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.1 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, realizowanego przez PUP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach pełnomocnictwa Pan Maciej Flank dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie 

jest upoważniony do: 

- złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VI)”,  

- zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu jako Instytucją Pośredniczącą  

umowy o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy w powiecie oleskim (VI)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, a w tym również do podpisania wszelkich dokumentów stanowiących 

załączniki do tej umowy,  



 

- składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków                             

o dofinansowanie realizacji Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy w powiecie oleskim (VI)”oraz wniosków o płatność, 

- dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach 

zmian umowy o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy w powiecie oleskim (VI)”,  

- potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu pozakonkursowego 

za zgodność z oryginałem oraz 

- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy               

o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego i dokonywania wszelkich innych czynności 

koniecznych do realizacji Projektu pozakonkursowego. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

1. Starosta Roland Fabianek            ……………………………………………….. 

2. Wicestarosta  Stanisław Belka  ……………………………………………….. 

3. Członek Damian Hutsch              ……………………………………………….. 

4. Członek Leszek Kałwak              ……………………………………………….. 

5. Członek Janusz Wojczyszyn  ……………………………………………….. 

 
 

 

 


