
                                                                                PROJEKT                      

  

Uchwała Nr 17/…../2015  

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim 

do realizacji  Programu  Aktywizacja i Integracja w 2015 r. 

 

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

(Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 
1
) i art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                    

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 
2
) 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Udziela się upoważnienia Panu Arturowi Żychskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Sępólnie Krajeńskim do podejmowania wszelkich czynności dotyczących realizacji                   

w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sępoleńskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy w Programie Aktywizacja i Integracja zwanego dalej „Programem”,                  

w szczególności do:  

1) przygotowania i opublikowania ogłoszenia o otwartym konkursie na realizację Programu; 

2) powołania komisji konkursowej; 

3) podpisania umowy z organizacją pozarządową, której oferta zostanie wybrana; 

4) przekazania i rozliczenia dotacji; 

5) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji Programu; 

6) udzielania dalszych upoważnień w zakresie czynności dotyczących realizacji Programu. 

§ 2.  Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim do 

bieżącego informowania Zarządu Powiatu o przebiegu  prac w ramach Programu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie 

Krajeńskim 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych ……………………… 

Andrzej Marach ……………………… 

Danuta Zalewska ……………………… 

Katarzyna Kolasa ……………………… 

Kazimierz Fiałkowski ……………………… 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357. 



 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr /………./2015 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia  ...... 2015 roku 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim w oparciu o art. 62a ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  z 2015 roku poz. 

149) ma możliwość  inicjowania działań w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji 

społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.  

W związku z planowanym uruchomieniem Programu Aktywizacja i Integracja 2015 

konieczne jest udzielenie Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim 

upoważnienia w imieniu Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności dotyczących 

realizacji w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sępoleńskiego w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy. 

Stąd zachodzi konieczność przyjęcia powyższej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjator: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Sporządził: R.S. 

 


