
UCHWAŁA Nr 52/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1265 z późn. zm.
2
) uchwala się co następuje 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Pawłowi Przyjemskiemu, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr 516/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia  

31 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Przyjemskiemu 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu,  

do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

           2. Traci moc Uchwała Nr 514/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Przyjemskiemu 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu,  

do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014 – 2020. 

     3. Traci moc Uchwała Nr 334/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 czerwca 

2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

  Marek Olszewski 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 2018 r. poz. 107, poz. 

858, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1669, poz. 2077, poz. 2192, poz. 2215, poz. 2245, poz. 2432 i poz. 2435. 
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Załącznik  

do uchwały Nr 52/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

 

OR.0027.14.2019 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust.  

1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), uchwałą Nr 52/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

u d z i e l a 

 

 

z dniem 1 lutego 2019 r. pełnomocnictwa Panu Pawłowi Przyjemskiemu, Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, na czas nieobecności 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, do załatwienia 

następujących spraw: 

1. Do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy,  Priorytet Inwestycyjny  

8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 8.1- Podniesienie 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,  

w szczególności do:  

1) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, 

2) podpisywania umów dotyczących realizacji projektów i aneksów do tych umów, 

3) zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów, 

4) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność, 

5) sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, 

6) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów. 

2. Do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy– projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w szczególności do:  

1) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, 

2) podpisywania umów dotyczących realizacji projektów i aneksów do tych umów, 

3) zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów, 

4) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność, 

5) sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, 

6) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów.  
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3. Do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadań realizowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 

szczególności do: 

1) wykonywania zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej „Funduszem”) w zakresie rehabilitacji zawodowej, 

o których mowa  w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. 

zm.), 

2) przygotowywania cząstkowych sprawozdań rzeczowych o zadaniach zrealizowanych         

z otrzymanych z Funduszu środków, 

3) występowania przed sądami, wszelkimi instytucjami, urzędami w sprawach wymagających 

dochodzenia roszczeń od osób fizycznych i prawnych z tytułu niewykonania  

lub niewłaściwego wykonania umów na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków 

Funduszu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie. 

 

 

                                                                                         

 

 


