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Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia... Jk.!uALao..ę£lMo *■.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego 

w zakresie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny

Na podstawie art.48 ust, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 995 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ i

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie tlaczyko wskiej-Kotlarskiej -  p. o. Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do występowania w imieniu Powiatu 
Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 
a w szczególności do reprezentowania, składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań 
w imieniu i na rzecz Powiatu Łowickiego w ramach w/w programu, w tym także do 
podpisywania umów związanych z realizacją tegoż programu, jak również do dysponowania 
i wydatkowania przekazanych środków w ramach programu oraz do rozliczania się 
z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów 
związanych z wdrożeniem i wykonywaniem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd5'.

■ §2

Uchyla się uchwalę Nr 224/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dó reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie 
realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd55.

■ • §3

Wykonanie uchwały powierza się p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

1, Marcin Kosiorek- Starosta Łowicki.......... .

2, Piotr Malczyk- Wicestarosta Łowicki..,....

3, Tadeusz Kozioł- Członek Zarządu...........



Na podstawie umowy nr' AS3/000.030/05/D z dnia 09.05.2018 r. w sprawie realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd " Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu realizuje zadania wynikające z w/w programu.

W celu prawidłowego wykonywania zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Łowiczu uzasadnione jest udzielenie pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Pani Justynie Haczykowskiej- Kotlarskiej do 
reprezentowania Powiatu Łowickiego w sprawcach dotyczących wykonywania wszelkich 
czynności wynikających z bieżącej realizacji programu „Aktywny Samorząd”.


