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Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia .....&L....MO^.^....ŁIO&.A..Y.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. póz. 920), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
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§ l. l. Upoważnia się Marcina Plute- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu do zawarcia w imieniu Powiatu Łowickiego umowy najmu pomieszczeń
na potrzeby prowadzenia działań w zakresie udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, ushig
społecznych oraz magazynu pomocy humanitarnej i rzeczowej na rzecz mieszkańców
powiahi łowickiego na okres od l kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem
na potrzeby przyszłej realizacji projektu finansowanego z EFS z RPO WŁ z Działania IX.2
Ushigi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.

2. Upoważnienie obejmuje prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy, jak w ust. l
i zaciągnięcie zobowiązania ze skutkami majątkowymi dla Powiatu Łowickiego.

§ 2. l. Upoważnienie obowiązuje w czasie zajmowania stanowiska i pełnienia przez Marcina
Plute funkcji Dyrektora Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie w Łowiczu lub do odwołania
udzielonego pełnomocnictwa.

2. Upoważnienie nie obejmuje udzielania dalszych upoważnień lub pełnomocnictw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

l) Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2) Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3) Janusz Michalak- Członek Zarządu
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UZASADNIENIE:

Prośba związana jest z koniecznością dalszego wykonywania zadań własnych powiatu w zakresie
udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i innym osobą pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej. Zadania te realizowane są w ramach działalności statutowej PCPR w Łowiczu.
Realizacja tych zadań może odbywać się także we spółdziałaniu z podmiotami zewnętrznymi -
publicznymi i pozarządowymi na zasadach współpracy wynikającej m.in. z ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. W tym celu niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków
organizacyjnych takiego współdziałania. To współdziałanie podniesie skuteczność ubiegania się
o środki z EFS. Uchwała obejmuje upoważnienie do wykonywania powyższych zadań w zakresie do
31 grudnia 2021 r.


