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w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Aktywna
tablica"

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. póz. 1526), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2022 r. póz. 1360) oraz uchwały nr 989/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
27 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12h, 99-400 Łowicz Zarząd
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Udziela się pełnomocnictwa Magdalenie Karskiej - Dyrektorowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu do reprezentowania
Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica".

§2. l. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie.
2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku odwołania ze stanowiska Dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu
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 IVTalczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

Powiat Łowicki otrzymał na podstawie podpisanej umowy nr 473/2022 z dnia
18.08.2022 r. z Wojewodą Łódzkim dotację na zakup pomocy dydaktycznych dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łowiczu w ramach Rządowego programu rozwijama
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na łata 2020-2024 - „Aktywna tablica". Udzielenie
ww. pełnomocnictwa dyrektorowi usprawni realizację oraz rozliczenie zadania.
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