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Uchwala Nr .. .?.^tó. ........./2020

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia XLA<.^.Y(Ad......... 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji
oraz rozliczenia projektu pt. „Bliżej Europy" w ramach programu Erasmus+, Akcja l.
Mobilność edukacyjna. Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. póz. 511, póz. 1815 i póz. 1571), art. 98 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. póz. 1145 i póz. 1495) oraz uchwały
nr 451/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
^

§1.1. Udziela się pełnomocnictwa Dorocie Dziekanowskiej - Słomie - dyrektorowi
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, zwanego dalej Liceum,
do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie,
podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. „Bliżej Europy" w ramach
programu Erasmus+, Akcja l. Mobilność edukacyjna. Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji
szkolnej

2. Szczegółowy zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.
§2.1. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie.

2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku odwołania ze stanowiska Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu oraz 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:
ł. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki
3. Janusz Młchalak - Członek Zarządu
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Uzasadnienie

Powiat Łowicki zamierza wystąpić z wnioskiem na realizację w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu projektu pt. „Bliżej Europy"
w ramach programu Erasmus+, Akcja l. Mobilność edukacyjna. Akcja KA1 Mobilność kadry
edukacji szkolnej.
Udzielenie ww. pełnomocnictwa dyrektorowi ww. szkoły ułatwi procedurę ubiegania
się o środki finansowe oraz realizację projektu.
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do uchwały nr

Łowicz, dnia ..............................
PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu Powiatu Łowickiego - organu prowadzącego l Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, niniejszym udzielamy
DOROCIE DZIEKANOWSKIEJ - SŁOMIE

Dyrektorowi l Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Placówki
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w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz organu prowadzącego oświadczeń
woli i wiedzy dla Fundacji.
Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do:

a] złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
b) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem
o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
c) odbierania korespondencji od Fundacji,

d] podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+ wraz
ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,

e) udzielenia zabezpieczeń na rzecz Fundacji w związku z zawartą umową dotyczącą wsparcia
finansowego w ramach programu Erasmus+,

f) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu
niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu
Erasmus+.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego
umocowania.

Umocowanie jest udzielone na czas pełnienia funkcji przez dyrektora l Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Chetmońskiego w Łowiczu i może zostać odwołane w każdej chwili.

Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do Fundacji, konieczne
jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne
i dokonane w imieniu i na rzecz Placówki.

Za organ prowadzący:

Zarząd Powiatu Łowickiego:
l. Marcin Kosiarek-Starosta

2. Piotr Malczyk-Wicestarosta
3. Janusz Michalak-Członek Zarządu
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