
Uchwała N r. .72018

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego 
w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. „Kreatywność zawodowa uczniów 
ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu 
na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. poz. 1000, 1349 i 1432), art. 98 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; zm. poz. 1104) oraz uchwały 
nr 825/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia 
pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Łowiczu Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Renacie Pawlikowskiej -  p. o. Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu 
do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu 
pt. „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy 
z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.11.03.01-10- 
0034/16-00 z dnia 15.12.2016 r.

§ 2.1, Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie.
2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku

pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

1. Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki

2. Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki

3. Jacek Chudy - Członek Zarządu



Uzasadnienie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Łowiczu realizuje projekt pt. „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. 

Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Podjęcie niniejszej uchwały konieczne jest z uwagi na rezygnację ze stanowiska 

dotychczasowego dyrektora ww. Zespołu Szkół, powierzenie pełnienia obowiązków innemu 
nauczycielowi szkoły oraz potrzebę kontynuacji realizacji projektu.

Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa ułatwi realizację oraz rozliczenie projektu.


