
Uchwała  Nr  576 / 2021 
Zarządu  Powiatu  Mławskiego 

z  dnia  8 lutego 2021 roku 
 
w  sprawie  udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu Pracy  w Mławie i 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przez Zarząd Powiatu Mławskiego  

do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz  umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami a także  wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z realizacją projektu 

pozakonkursowego : „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie mławskim (IV)” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa VIII 

Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i 

przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

Na podstawie art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1409) –                             

Zarząd  Powiatu  Mławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udzielić upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym 

do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowy o dofinansowanie wraz z innymi 

niezbędnymi dokumentami a także wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z 

realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie mławskim (IV)” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  Oś 

Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 

PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, w brzmieniu załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu  Pracy  w  Mławie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                            Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                             Jerzy Ryszard Rakowski 

                                                                       Zbigniew Markiewicz 

                                                                       Jolanta Karpińska 

                                                                       Witold Okumski 

                                                                       Krystyna Zając 

 

  



 

Załącznik  Nr  1 
do  uchwały  Zarządu  Powiatu Mławskiego 
Nr  576/ 2021 z  dnia 08.02.2021r. 

 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

Na podstawie art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1409) –                             

- Zarząd Powiatu Mławskiego upoważnia 

 

Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mławie  -  Pana Witolda  Żerańskiego 

 

do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do podpisania wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz  umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami a także  wykonywania przez niego pozostałych zadań związanych z realizacją 

projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie mławskim (IV)” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020  Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

 
 
 
 
                                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                             Jerzy Ryszard Rakowski 

                                                                       Zbigniew Markiewicz 

                                                                       Jolanta Karpińska 

                                                                       Witold Okumski 

                                                                       Krystyna Zając 

 

 
 

 

 

 



 

 

Załącznik  Nr  2 
do  uchwały  Zarządu  Powiatu Mławskiego 
Nr  576/ 2021 z  dnia 08.02.2021r. 

 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

Na podstawie art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1409)  - Zarząd 

Powiatu Mławskiego upoważnia 

 

Zastępcę Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mławie  -  Panią Aldonę Zasina 

 

do zastępowania podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  

w wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja 

osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim (IV)” ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie 

skutkom epidemii COVID-19, w tym do  podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, 

podpisania wniosku o dofinansowanie projektu oraz  umowy o dofinansowanie wraz z 

innymi niezbędnymi dokumentami a także  wykonywania przez nią pozostałych zadań 

związanych z realizacją projektu. 

 
 

      Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                             Jerzy Ryszard Rakowski 

                                                                       Zbigniew Markiewicz 

                                                                       Jolanta Karpińska 

                                                                       Witold Okumski 

                                                                       Krystyna Zając 

 
 
 


