
UCHWAŁA Nr H8ł 2015
Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia ............ 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego 
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Twoje 
kompetencje gwarancją sukcesu”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. poz. 645) Zarząd Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1. Udziela pełnomocnictwa Pani Zofii Szalkiewicz do złożenia w imieniu Powiatu 
Łowickiego wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Twoje kompetencje gwarancją sukcesu” 
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Zofii Szalkiewicz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Figat - Starosta Łowicki

2. Dariusz Kosmatka - Wicestarosta Łowicki

3. Grażyna Wagner - Członek Zarządu

4. Krzysztof Janicki - Członek Zarządu

5. Mieczysław Szymajda - Członek Zarządu



U Z A S A D N I E N I E

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

zamierza wystąpić z wnioskiem na realizację projektu pt. „Twoje kompetencje gwarancją 

sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowany termin realizacji projektu to 01.04.2014 -  30.06.2015.

Wartość projektu wyniesie około 190 000 zł. Wkład własny finansowy nie jest 

wymagany, wkład własny nie finansowy, w wymaganej wysokości 15 %, stanowić będzie 
wynajem sal.

Dyrektor Szkoły prosi o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia przedmiotowego 

wniosku w imieniu Powiatu Łowickiego.

p.o. Zastępcy Dyrektora 
Wydział ecznych


