UCHWAŁA NR 147.78.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 87, 88, 91, 92 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), art. 15zzb ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 842 z późn. zm.)

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Monice Stasica - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie
do występowania w imieniu Powiatu Opatowskiego w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 143.69.2021 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2021r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Staniek

Małgorzata Jalowska

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska

Załącznik do uchwały Nr 147.78.2021
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 13 września 2021 r.

Zarząd Powiatu

Opatów, dnia 13 września 202Ir.

w Opatowie

PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920
oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 87, 88 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), art. 15zzb ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 842 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Opatowie działający w imieniu Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie, przy
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,

upoważnia do reprezentacji wskazanego podmiotu :
Panią Monikę Stasica - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie

do występowania w imieniu Mocodawcy we wszelkich sprawach, postępowaniach przed sądami powszechnymi i
administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami egzekucji sądowej i administracyjnej, osobami
fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami prawa w sprawie przeciwko Piotrowi Patraś
prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Patraś Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, NIP:
8631009523

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na okres trwania stosunku pracy, a ponadto może być w każdym czasie
zmienione lub odwołane.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego
adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz

Aneta Werońska

