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UCHWAŁA Nr ....?00.|^0^
Zarządu Powiatu Łowickiego

dnia ...Q5...Urf^da...<^?.^i.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania

Jednostkami w Staroshvie Powiatowym w Łowiczu do złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia finansowego na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych

u dzieci i młodzieży - „Laboratoria Przyszłości"

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz.920, z 2021 r. póz. 1038 i póz. 1834) Zarząd Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

§ l. Udziela się Pani Ilonie Wężowskiej - Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania
Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu upoważnienia do złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych
u dzieci i młodzieży - „Laboratoria Przyszłości".

§ 2. Wzór upoważnienia określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Członkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu



•-Ł

UZASADNIENIE

Upoważnienie dla dyrektora Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w
Starostwie Powiatowym w Łowiczu jest niezbędne do składania wniosków, o udzielenie
wsparcia finansowego w ramach inicjatywy "Laboratoria przyszłości", do Prezesa Rady
Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wniosek składa się poprzez stronę
intemetową.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd
może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

W ramach zadania jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły podstawowe
otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, w tym m.in.:
drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez
szkoły wejdzie wżycie od roku szkolnego 2022/23. Wsparcie będzie przyznawane
w zależności od wielkości szkoły:

a) 30 000 złotych - w szkole liczącej do 100 uczniów,

b) 60 000 złotych - w szkole liczącej do 200 uczniów,

c) 70 000 złotych - w szkole liczącej do 234 uczniów.

Środki finansowe będą przekazane jeszcze w 2021 roku, bez konieczności wniesienia wkładu
własnego. Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki z otrzymanego wsparcia finansowego realizowane będą w terminie do dnia
31 sierpnia 2022 r., z tym że w okresie od dnia l stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.

Podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu powiatu.
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Niniejszym potwierdzam, że:

Załgczijik
do Uchwały Nr . ^QJ<SO^

Zarządu Powiatu Łowickjegoz dnia . .0$.. .U.^9pQ^^. .^0.0^..
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Imię i nazwisko o^oby upoważnionej
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Jest upoważniony do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa
w par. 4 ust. 7 Uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad udzielenia wsparcia na rozwijaniekompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości wimieniu

Nazwa Organu Prowadzącego

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

CTABO^OWICKI
M^cin Kfosiorek
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