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Uchwała Nr ......IW.S..mL.
Zarządu,P^)w;atu Ło^i<

z dnia J\^...W.^...WM ^

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Łowickiemu Piotrowi Malczykowi do
podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia
Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. póz. 920 i z 2021 r. póz. 1038) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala co
następuje:

§1.

Udziela się pełnomocnictwa Wicestaroście Łowickiemu Piotrowi Malczykowi do
podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy - Powiatu Łowickiego wszelkich czynności
faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej
„Programem", w szczególności do://

l) uzyskania dostępu do aplikacji służącej do obsługi Wniosku/ Wniosków o
dofinansowanie z Programu oraz ich aktualizacji;

2) występowania do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawach Wniosku/ Wniosków
Powiatu Łowickiego;

3) podpisywania dokumentów związanych z postępowaniem dotyczącym przyznania
dofinansowania w Programie, realizacji i rozliczania udziału w Programie.
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§2.

Czynności, o których mowa w § l, mogą być podejmowane i składane przez Wicestarostę
Łowickiego Piotra Malczyka jednoosobowo.

§3.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w § l:

l) udziela się na czas funkcjonowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych;

2) może być odwołane w każdej chwili.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Łowickiemu.
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§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

l. Starosta Łowicki Marcin Kosiarek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

......../.

3. Członek Zarządu Janusz Michalak
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UZASADNIENIE

W związku z zapisami Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia l lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w dniu
2 lipca 2021 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu
terytorialnego / związków jednostek samorządu terytorialnego dla przedmiotowego
Programu.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym
mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Celem
Programu jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie
COVID-19.

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji objętych dofinansowaniem,
dofinansowanie będzie udzielane na podstawie promes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zgodnie z Regulaminem Programu, nabór wniosków odbywa się tylko elektronicznie poprzez
aplikację Banku Gospodarstwa Krajowego, do której wnioskodawca może mieć wyłącznie
dwóch użytkowników w osobach wicestarosty i skarbnika.

W tym stanie prawnym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
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