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UCHWAŁA NR.tl.Q.l

Zarządu Powiatu Łowickiego
zdmaA8..r^yn<^.fLoioY.

w sprawie udzielenia pelnomocnichva do reprezentowania Powiatu Łowickiegow zakresie realizacji Modułu III programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnymposzkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi"

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t. j. Dz. U. z 2020 r póz. 920) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwała, co następuje:
§1. Od dnia 28 sierpnia 2020r udziela się pełnomocnictwa Panu Marcinowi Plucie - p.o.Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu w sprawach związanychz realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanymw wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi",a w szczególności do reprezentowania, składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązańw imieniu i na rzecz Powiatu Łowickiego w ramach w/w programu, w tym dysponowaniui wydatkowaniu przekazanych środków w ramach programu oraz do rozliczania sięz otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i podpisywaniadokumentów związanych z wdrożeniem i wykonywaniem programu „Pomoc osobomniepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowychwywołanych chorobami zakaźnymi".

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia obowiązków Dyrektora PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

l. Marcin Kosiarek- Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Janusz Michalak - Członek Zarządu

RAQCA PRAWNY
Joanna Bo^ąga^ <-""""° ""T^A^^- ^^.^^



UZASADNIENIE

Na podstawie umowy nr POB/000008/05/D z dnia 28.04.2020r. w sprawie realizacji
Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w v/yni^u
żywiołu lub sytuacji ta'yzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Powiatowe (Rentmm
Pomocy 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 Pov^iatov/ego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Panu Marcinowi Plucie do reprezentowania Powiatu
Łowickiego w sprawach związanych z realizacją programu „Pomoc | osobom
mepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub syh-iacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi".

!

;

.-:'»...
,-i


