
Uchwała Nr 412/2009 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 21 września 2009 roku 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu - II” współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  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 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 
 

 
uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek – Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji,  w zakresie podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu pt.:  „Wspólnie do celu - II”  współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 412/2009  
Zarządu Powiatu  w Kłobucku   
z dnia 21.09.2009 roku,  

 
Kłobuck , dnia 21.09.2009 r. 

 
 
 
 
 
 

P e ł n o m o c n i c t w o 
Nr 138/2009 

 
 

 

Na podstawie Uchwały nr 412/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku  
z dnia 21.09.2009 roku udzielam pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek – 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji,  
do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu  
pt.: „Wspólnie do celu - II”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  
Działanie  6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy  
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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