
                                                                      Uchwała  Nr  855/2022                                                        
Zarządu  Powiatu  Mławskiego 

z  dnia  17 marca 2022 roku 
 

 
w  sprawie  udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi  Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie  

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

z 2022 r. poz. 528 ) w związku z art. 19 pkt. 8 i pkt. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268)  -  Zarząd  Powiatu  Mławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udzielić upoważnienia Dyrektorowi  Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przez Zarząd Powiatu 

Mławskiego  do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym złożenia wniosku                        

o dofinansowanie projektu oraz  do podpisania umowy o wspólnej realizacji projektu  wraz z innymi 

niezbędnymi dokumentami a także  wykonywania przez nich pozostałych zadań związanych z 

realizacją projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców w powiecie mławskim”  

finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach   Konkursu ofert pn. „Razem Możemy 

Więcej –Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach 

Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, w brzmieniu 

załącznika   do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi  Zespołu Ośrodków Wsparcia w  Mławie. 

 

§ 4 

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 

  



 

Załącznik  do  uchwały  Nr 855/2022 
Zarządu  Powiatu  Mławskiego 
z  dnia 17 marca 2022 roku 

 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

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

z 2022 r. poz. 528) w związku z art. 19 pkt. 8 i pkt. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268)  - Zarząd Powiatu Mławskiego upoważnia 

 

                                                   Dyrektora  Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie 

do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania, w tym złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu oraz  do podpisania umowy o wspólnej realizacji projektu  wraz z innymi niezbędnymi 

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

„Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców w powiecie mławskim”  finansowanego ze 

środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach   Konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej –Pierwsza 

Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 

 

 
 
 
                                                           Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                       1. Jerzy Ryszard Rakowski 

                                                                       2. Zbigniew Markiewicz 

                                                                       3. Jolanta Karpińska 

                                                                       4. Witold Okumski 

                                                                       5. Krystyna Zając 

 
 

 

 

 

 

 


