
UCHWAŁA NR VI – 318/ 2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 14 października 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, do reprezentowania 

Powiatu Wołomińskiego w sprawach związanych z uczestnictwem w programie  

PN. LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM 

W URLACH w ramach projektu Grantodawcy  „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-

00-1008/19 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca z dnia 1998 

r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia                       

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Marii Łopuskiej – Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, do 

samodzielnego reprezentowania Powiatu Wołomińskiego we wszystkich relacjach 

związanych z realizacją programu  pn. LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I 

EDUKACJI W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM W URLACH  

w ramach projektu Grantodawcy  „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-

1008/19. 

2. Pełny zakres pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

                              

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                    /-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 

Do Uchwały Nr VI- 318/2020 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 14 października 2020 r. 

 

 

Pełny zakres pełnomocnictwa dla Pani Marii Łopuskiej 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach 

 

 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje uprawnienia do: 

 

1. złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu „Familijne 

LOWE” nr POWR.02.14.00-00-1008/19; 

 

2. składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach ww. programu; 

 

3. obsługi korespondencji w zakresie realizacji programu „Familijne LOWE” nr 

POWR.02.14.00-00-1008/19; 

 

4. podpisania dokumentacji dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO 

WER  „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-1008/19, wraz ze wszelkimi 

załącznikami; 

 

5. podpisywania umów cywilnoprawnych związanych z realizacją ww. programu; 

 

6. przygotowywania i podpisywania wniosków o płatności, harmonogramu płatności i 

dokumentów finansowych wynikających z realizacji programu ‘Familijne LOWE”; 

 

7. finansowego rozliczenia umowy;  

 

8. potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji związanej z realizacją programu 

„Familijne LOWE”; 

 

9. składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zakresu niniejszego umocnienia, w związku z realizacją przez Liceum Ogólnokształcące 

w Urlach projektu w ramach programu „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-

1008/19. 

 

 

 

  


