
Uchwała N,23./.a± ./ 2021 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia M.2021 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do reprezentowania 
i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu 
pilotażowego pod nazwą „Wspólne korzyści - mama pracuje, żłobek/przedszkole 
wychowuje" realizowanego w ramach rezerwy Funduszu Pracy 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 
9 ust. 1 pkt 2, 20 i 24 i ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2021r.,poz. 1100 z późn.zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1  

1. W związku z zamiarem złożenia wniosku o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy 

na finansowanie projektu pilotażowego pod nazwą „Wspólne korzyści - mama pracuje, 

żłobek/przedszkole wychowuje", udziela się pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach, Pana Grzegorza Piwko do reprezentowania i składania oświadczeń 

woli w imieniu Powiatu Kieleckiego w zakresie realizacji w/w projektu pilotażowego. 

2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 uprawnia w szczególności do: 

1) podpisania umowy o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację 

projektu pilotażowego, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe 

pod nazwą „Stabilna praca - silna rodzina" oraz jej aneksowania, 

2) potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją 

projektu pilotażowego, 

3) zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy, 

4) podpisywanie innych dokumentów oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji 
i działań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektu pod 
nazwą „Wspólne korzyści - mama pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje". 

§ 2  

W celu prawidłowej realizacji projektu pilotażowego „Wspólne korzyści - mama pracuje, 
żłobek/przedszkole wychowuje", na czas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach, udziela się Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Pani 
Magdalenie Karwat - Kasińskiej pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Kieleckiego 
oświadczeń dotyczących zobowiązań majątkowych w ramach realizacji projektu pilotażowego, 
o którym mowa w § 1 ust. 1. 



§ 3  

1. Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji i rozliczenia projektu pilotażowego, 
o którym mowa w § 1 ust.l. 

2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. 
3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania stosunku pracy osoby upoważnionej. 

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

§ 5  

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem uchwały sprawuje Starosta Kielecki. 

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 
Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu 
Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana . 


