
UCHWAŁA Nr 502/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 01 grudnia 2021 r. 
 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Tomaszowi Duszyńskiemu Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, do podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 
 

 

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

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

z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Upoważnia się Pana Tomasza Duszyńskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014 – 2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych 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. 

  

§ 2. Upoważnienie może być cofnięte w każdym czasie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 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 2019 r. poz. 1571, poz. 1815. 

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 730, poz. 2245,                        

Dz. U. z 2019 r. poz. 622, poz. 1622, poz. 1818, poz. 2473, Dz. U. z 2020 r. poz. 278. 


