
Uchwała  Nr  819/ 2022 
z  dnia  18 lutego 2022 roku 

 
w  sprawie  wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mławie na złożenie wniosku                               

pt. „Rozwój kompetencji kluczowych sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku 

pracy” w ramach Programu ERASMUS+ Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: K122-ADU - 

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych uczących się i kadry w sektorze edukacji 

dorosłych a także                w przypadku jego zatwierdzenia, do podejmowania decyzji wiążących, 

reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami oraz wykonywania pozostałych zadań związanych z realizacją projektu 

finansowanego z  ERASMUS + ,  

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

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 poz. 1100 ze 

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

 

§ 1 

Udziela zgodę Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mławie na złożenie wniosku na złożenie wniosku                               

pt. „Rozwój kompetencji kluczowych sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” 

w ramach Programu ERASMUS+ Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: K122-ADU - Krótkoterminowe 

projekty na rzecz mobilności dorosłych uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych a także                

w przypadku jego zatwierdzenia, do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym do 

podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania 

pozostałych zadań związanych z realizacją projektu finansowanego z  ERASMUS +         

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Powiatowego Urzędu  Pracy  w  Mławie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                            

                                                        Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

  Jerzy Ryszard Rakowski  

 

    Zbigniew Markiewicz 

 

   Jolanta Karpińska 

 

    Witold Okumski 

 

    Krystyna Zając 
 

 

  



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

 

    Efektem otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu ERASMUS+ Sektor: 

Edukacja dorosłych, będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej, poznanie jak za granicą  

funkcjonują instytucje rynku pracy, edukacji  oraz szkoleniowe dla dorosłych, jakie są metody 

diagnozowania poziomu posiadanych kompetencji kluczowych oraz motywowania do ciągłego 

doskonalenia dorosłych. 

Pozwoli to na stworzenie nowatorskich rozwiązań, które w lepszy, bardziej efektywny sposób 

pozwolą diagnozować indywidualne potrzeby klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, lepiej 

motywować ich do uzupełniania i nabywania nowych umiejętności podstawowych   oraz skuteczniej 

poruszać się po rynku pracy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr  1 
do  uchwały  Zarządu  Powiatu Mławskiego 
Nr  819/2022 z  dnia 18 lutego 2022 roku 

 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 poz. 

1100  ze zm.)   - Zarząd Powiatu Mławskiego upoważnia 

 

Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mławie  -  Pana Witolda  Żerańskiego 

 

do złożenia wniosku   pt. „Rozwój kompetencji kluczowych sposobem na zrównoważony rozwój 

mławskiego rynku pracy” w ramach Programu ERASMUS+ Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: K122-

ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych uczących się i kadry w sektorze 

edukacji dorosłych a także w przypadku jego zatwierdzenia, do podejmowania decyzji wiążących, 

reprezentowania, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi 

dokumentami oraz wykonywania pozostałych zadań związanych z realizacją projektu finansowanego  

z  ERASMUS +  

 
                                                                       

 

                                                        Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

  Jerzy Ryszard Rakowski  

 

    Zbigniew Markiewicz 

 

   Jolanta Karpińska 

 

    Witold Okumski 

 

    Krystyna Zając 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr  2 
do  uchwały  Zarządu  Powiatu Mławskiego 
Nr  819/2022 z  dnia 18 lutego 2022 roku 

 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

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

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 poz. 1100                        

ze zm.)  - 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 ze złożeniem wniosku pt. „Rozwój kompetencji kluczowych 

sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy”  w ramach Programu ERASMUS+ 

Sektor: Edukacja dorosłych, konkurs: K122-ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności 

dorosłych uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych a także w przypadku jego zatwierdzenia,                                     

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

o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami oraz wykonywania pozostałych zadań 

związanych z realizacją projektu finansowanego z  ERASMUS + 

 

                                                                            

                                                        Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

  Jerzy Ryszard Rakowski  

 

    Zbigniew Markiewicz 

 

   Jolanta Karpińska 

 

    Witold Okumski 

 

    Krystyna Zając 
 


