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w sprawie upoważnienia dyrektorów szkól, dla których Powiat Łowicki jest organem
prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup

wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości"
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Na podstawie art. 26 ust. l, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r.
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920 oraz z 2021 r. póz. 103 8 i póz. 1834) oraz
§ 9 ust. 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na
realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na
rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. póz. 939), Zarząd Powiatu
Łowickiego udziela niniejszym:

§1.1. Upoważnienia dla dyrektorów szkół, dla których Powiat Łowicki jest organem
prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży
w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości", dotyczącego wspierania organów
prowadzących szkoły w zakresie rozwijania infrastruktury szkolnej.

2. Wykaz dyrektorów szkół, którym udziela się upoważnienia, stanowi załącznik do
uchwały.

§2.1. Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.
2. Upoważnienie wygasa w przypadku odwołania ze stanowiska dyrektora oraz

w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu .0:..
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WYKAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH POWIAT ŁOWICKI
JEST ORGANEM PROWADZĄCYM, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FmANSOWE

W PROGRAMIE „LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI"

L.p. l Imię i nazwisko Nazwa Szkoły Adres
l. Magdalena Karska Szkoła Podstawowa Specjalna

Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Łowiczu

ul. Powstańców 1863 r. 12h
99-400 Łowicz

2. Izabela Kubiak Szkoła Podstawowa Specjalna
w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Kiemozi

ul. Sobocka 2b
99-412 Kiemozia
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