UCHWAŁA Nr .. .^.^ . | .C
Zarządu Powiatu Łowickiego
z

dnia ..^.?..^^^C\...&20.<2^.".

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania
Jednostkami w Staroshvie Powiatowym w Łowiczu do złożenia informacji z realizacji
programu - „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 składania sprawozdania
z realizacji programu obejmującego 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.

Członkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki
3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

Upoważnienie dla dyrektora Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu jest niezbędne do przekazywania informacji
z realizacji programu "Laboratoria przyszłości". Informację składa się poprzez stronę
intemetową.

Informacja powinna zawierać:
l) kwotę wykorzystanego wsparcia z wyszczególnieniem szkół, w których są
realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
2) zestawienie ilościowo-wartościowe dokonanych wydatków z wyszczególnieniem
szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu
szkolnej infrastruktury;
3) infonnację o zakresie wykorzystanego wsparcia;
4) infomiację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

W roku 2021 na realizację zadania Powiat Łowicki otrzymał dofinansowanie w wysokości
60.000,00 zł dla szkół podstawowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiemozi oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu. Kwota wsparcia dla każdej
szkoły wyniosła 30.000,00 zł.
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.

Podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu powiatu.
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Niniejszym potwierdzam, że:
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Jest upoważniony do składania sprawozdania, o którym mowa w Uchwale 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" (MP z 2021 r. póz. 939) w imieniu

Nazwa Organu Prowadzącego
WCESTAROSTA ŁOWICKI
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Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

