
Uchwała Nr 770/2021 
Zarządu Powiatu Mławskiego 
z dnia 24 listopada 2021 roku 

 
w  sprawie  zatwierdzenia „Europejskiego modelu aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych powyżej 30 roku życia” opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Mławie w ramach grantu „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
powyżej 30 r .ż. i rozwoju lokalnego”-  grant realizowany w ramach projektu „Ścieżki 
współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w 
ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00     
 
 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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 2019 poz. 

1482 ze zm.)  -  Zarząd  Powiatu  Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdzenie „Europejskiego modelu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 
roku życia” opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w ramach grantu 
„Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r .ż. i rozwoju 
lokalnego”-  grant realizowany w ramach projektu „Ścieżki współpracy- wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 
Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr 
umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały.     
 

                                                                                   § 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu  Pracy  w  Mławie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                           Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                       1. Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                                       2. Zbigniew Markiewicz  

                                                                       3. Jolanta Karpińska 

                                                                       4. Witold Okumski 

                                                                       5. Krystyna Zając 

 

  



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zatwierdzenie „Europejskiego Modelu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 

30 roku życia” opracowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie jest produktem 

realizacji grantu pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 

30 r .ż.  

i rozwoju lokalnego”. Model został opracowany jako transfer dobrych praktyk europejskich 

w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przez przedsiębiorczość i rozwoju lokalnego, 

poznanych podczas wizyt studyjnych w Bułgarii i Niemczech. 

 


