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Uchwała Nr ......SSA.V^O^q
Zarządu Powiatu Łowickiego
dnia .... ...O.A. .W.O^. CO... .S.Q^ ".

^

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania
Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do samodzielnego reprezentowania
Powiatu Łowickiego w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj

Polskę"

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:

§1.1. Udziela się Pani Ilonie Wężowskiej - Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania
Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu pełnomocnictwa do samodzielnego
reprezentowania Powiatu Łowickiego w związku z udziałem w 2022 roku 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",

2. Szczegółowy zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. 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
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" konieczne jestudzielenie pełnomocnictwa do realizacji zadania. Powiat Łowicki korzystając z formularzadostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do MinisterstwaEdukacji i Nauki na podstawie złożonego przez dyrektora szkoły wniosku o udzieleniewsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania (wycieczki) w ramachprzedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Wnioski o dofmansowaniewycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę" będzie można składać od l marca2022 roku. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 100 min zł,z czego 50 mki zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęćdydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 min zł zostanieprzeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień -grudzień).
W ramach „Poznaj Polskę" dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

• jednodniowe - do kwoty 5 tyś. zł,
dwudniowe - do kwoty 10 tyś. zł,
trzydniowe - do kwoty 15 tyś. zł,

- przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny kosztzakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty l 50 zł nadobę.

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środkówfinansowego i niefmansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarciaporozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w rokuszkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.
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Działając w imieniu Powiatu Łowickiego z siedzibą -w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz, NIP: 8341882519, REGON:750147768, (Mocodawca)
niniejszym udzielamy Pani

Ilonie Wężowskiej - Dyrektorowi Wydziahi Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu

pehiomocnictwa do samodziehiego reprezentowania Mocodawcy, w tym do składama
oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w relacjach z Ministrem
Edukacji i Nauki (Minister), w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj
Polskę" ustanowionym przez Ministra w komurdkacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
27 sierpma 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę"
(Przedsięwzięcie) i składaniem wmosków i oświadczeń w systemie teleinfonnatycznym
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) sldadania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku
ze złożonym wnioskiem o dofmansowame zadania w ramach Przedsięwzięcia.

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Za Mocodawcę:
Zarząd Powiatu Łowickiego:
l. Marcm Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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