
Uchwała Nr 8/34/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 lutego 2015r. 
 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu  

„Młodzi na start” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się pełnomocnictwa Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektu „Młodzi na start”  w ramach 
Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014- 2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 2 
 
Szczegóły pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 
 
1. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
2. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
                                                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                                                                                                         Namysłowskiego  
   
                                                                                                            Michał Ilnicki 
 Członkowie Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego 
 
Bartłomiej Stawiarski 

Krzysztof  Żołnowski 

Piotr  Lechowicz 

Andrzej  Michta 

 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr 8/34/2015 
                    Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                    z dnia 25.02.2015r. 

 
Pełnomocnictwo 

 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego udziela Pani Iwonie Kamińskiej – Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie pełnomocnictwa do wykonywania zadań 
wynikających z Projektu „Młodzi na start” realizowanego w ramach Działania 1.1.1 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 8ii trwała integracja  na rynku pracy ludzi młodych,  
w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, 
także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 
 
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje umocowanie do: 
 

• złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „Młodzi na start”,  

• zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu jako Instytucją Wdrażającą 
(Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowy o dofinansowanie Projektu „Młodzi na 
start”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
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 „Młodzi na start”  oraz wniosków o płatność, 

• dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach 
zmian umowy o dofinansowanie Projektu „Młodzi na start” , 

• potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu „Młodzi na start” 
za zgodność z oryginałem, 

• składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy  
o dofinansowanie Projektu „Młodzi na start” i dokonywania wszelkich innych 
czynności koniecznych do realizacji Projektu. 

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu 
              Namysłowskiego  

               Michał Ilnicki 

 Członkowie Zarządu Powiatu 
         Namysłowskiego 
 
Bartłomiej Stawiarski 

Krzysztof  Żołnowski 

Piotr  Lechowicz 

Andrzej  Michta 


