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w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi do
podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia
Wniosku/Wniosków w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę"
ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia
2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę"

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

§1.

Udziela się pełnomocnictwa Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi do podejmowania
w imieniu i na rzecz Mocodawcy - Powiatu Łowickiego, w tym do składania oświadczeń woli
oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki,
w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę" ustanowionym przez Ministra
w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu
przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę" i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie
teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem.

Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do:

l) sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki
w ramach Przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków
o dofinansowanie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku ze
złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Przedsięwzięcia.

§2.

Wzór pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.

§3.

Czynności, o których mowa w § l, mogą być podejmowane i składane przez Starostę
Łowickiego Marcina Kosiarka jednoosobowo.

§4.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w § l:

l) udziela się na czas funkcjonowania przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę"
2) może być odwołane w każdej chwili.
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§5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§6.
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

Minister Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu
przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę" ogłosił szczegółowe zasady jakie organy
prowadzące powinny spełniać chcąc otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji celowej
na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku
szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.
Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wypełnionego
formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki oraz wniosku o dofinansowanie
wycieczki, które składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
wskazanego przez Ministra, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
http://strefa.ksdo.ROv.pl, do którego upoważnienie posiada jako kierownik jednostki
wyłącznie Starosta Łowicki Marcin Kosiarek.

W tym stanie prawnym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
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Załącznik

do Uchwały nr.

Zarządu Powiatu ŁowiAiego
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Łowicz, dnia

PEŁNOMOCNICTWO
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Działając w imieniu Powiatu Łowickiego z siedzibą w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz, NIP: 8341882519, REGON:? 50147768 reprezentowanym przez Zarzqd
Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: Marcin Kosiorek -Starosta Łowicki, Piotr
Malczyk - Wicestarosta Łowicki, Janusz Michalak - Członek Zarządu (Mocodawca)
niniejszym udzielamy Panu

Marcinowi Kosiorkowi - Staroście Łowickiemu

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy, w tym do składania
oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem
Edukacji i Nauki (Minister), w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn.
„Poznaj Polskę" ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę"
(Przedsięwzięcie) i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym
zgodnie z ww. komunikatem.
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Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do:

l) sporządzenia i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki w
ramach Przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków o
dofinansowanie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku ze
złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Przedsięwzięcia.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

WICESTAROS' ;CKI
STAROS^A^OWICKt

Marcin Kosiarek
czyk

CZU?^J^ ZAJADU

isz MicUalak

Za Mocodawcę
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