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Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia^A3lOTOAIU020 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o doHnansowanie oraz do reprezentowania
Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne

^^s

Na podstawie art. 4 ust l pkt 3, 3a i 5, art. 32 ust. l i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. póz. 920) w związku z art. 19 ust.
2,6,7,12,13, 16, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej(t.j.Dz.U.z2019r.poz. 1507,1622,1690,1818,2473) i art. 32 ust. l i 2, art. 33, art.
76, art. 182 ust. l ustawy z dnia 9 czenvca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 póz. 821) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Od dnia 28 sierpnia 2020r. cofa się upoważnienie Pani Małgorzacie Wagner-
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania
Powiatu Łowickiego przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie
społeczne, w szczególności do: przygotowania, składania i podpisywania wniosków
o dofinansowanie projektów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz Powiatu Łowickiego, w tym do podpisania umów o dofinansowanie projektów wraz
z aneksami z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do
dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz do ich rozliczania, a także do
składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem
projektów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
l. Marcin Kosiarek- Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk -Wicestarosta Łowicki

3. Janusz Michalak -Członek Zarządu


