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w sprawie udzielenia peInomocnictwa dyrektorowi Otwiaty Powiatowej do

samodzie!nego reprezentowania Powiatu Otwockiego w pIZedsiewzieciu pn. "Poz血aj

PoIske,, uslanowionym p職eZ Ministra Edukacji i Nauki na rok 2021, W tym do skIndania

Wniosk6w i o§wiadcze血w systemie te!einformacyjnym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym

(tekstjedn. Dz. U. z 2020 r., POZ. 920 zp6血.2m.) uchwala sifr CO naSt?P可e:

§ 1. Udziela sie pehomocnictwa dyrektorowi O§wiaty PowiatowQj w Otwocku przy

uL Poniatowskiego lO - Pahi Hannie Medewski匂- Sm6書ce do reprezentowania Powiatu

Otwockiego w przedsiewzieciu pn. ”Poz埋j PoIske” ustanowionym przez Ministra Edukaqii

i Nauki na rok 2021 komunikatem z dnia 27 sierpnia br., W tym m. in. do sk書adania wniosk6w i

O§wiadczeh w systemie teleinfomac)jnym zgodnie ww. komunikatem, W brzmieniu okre乱onym

W Zaねczniku do niniejsz句uchwaly:

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczapemu Zarzadu Powiatu.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem po窮Cia.

Podpisy czIonk6w Zarz雀du Powiatu:
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Uzasadnienie

W dniu 27　siexpnia 2021 r. Minister Edukapji i Nauki Komunikat wydal komunikat

O uStanOWieniu przedsi?WZi?Cia pod nazwa ”Poznqj PoIsk《㌢ Przedmiotem przedsi?WZi?Cia jest

WSParCie orgafrow prowadzacych public狐e i niepubliczne szkoly dla dzieci i ndodziety

W realizacji zadal m亘履cych na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i mlodziezy

POPrZeZ unOZliwienie im poznawania PoIski, jej §rodowiska przyrodniczego, tradyqii, Zabytk6w

ku血ry i historii oraz osiagni?6 poIskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w fomie dotady

Celow匂stodki finansowe przeznaczane sa na dofinansowanie wycieczek szkolnych zwi雀ZanyCh

Z Priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Skladanie whiosk6w odbywa si? POPrZeZ

elektroniczny system SIO i do ce16w zIozenia wniosk6w organu prowadzapego niezb?dne jest

udzielenie pelnomocnictwa.
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ztapznik d。 uchwaly N. CCCL期間的4/

Z謹鰯繊離乳「

pELNOMOCNICTWO碑的

POWIATU OTWOCKIEGO

(Mocodawc分)

niniqiszym udzielam Pani

Hannie Majewskiej - Sm6Ice Dyrektorowi O§wiaty Powiatowej w Otwocku

(imi? i nazwisko)

Pelnomocnictwa do sanodzielnego reprezentowania Mocodawcy, W tym do skladania

OSwiadcze丘woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy, W relapiach z Ministrem

Edukacji i Nauki (Minister), W ZWiazku z udzialem w roku 202 l w przedsi?WZi?Ciu pn. ”Poznaj

PoIsk9’’ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukapii i Nauki z dnia 27

Sierphia 202 1 r・ O uStanOWieniu przedsiewzi?Cia pod nazw紅,Poz埋j PoIsk?’(PIZedsiewzi9Cie)

i sk書adaniem wniosk6w i oSwiadczeh w systemie teleinfomatycznym zgodnie z ww.

komunikatem.

PeInomocnictwo w szczeg6lno§ci obejm¥加umocowanie do:

1) sporzadzenia i zIozenia fomularza og61nego wniosku o dofinansowanie wycieczki

W ramaCh Przedsi?WZi?Cia, WraZ Z O§wiadczeriani oraz wniosku lub wniosk6w

O do丘nansowahie wycieczki zgodnie z ww. komunikatem,

2) sk書adania oSwiadczeh woli i wiedzy (w tym deklara垂, Wyja§nie互y w zwi雀Zku ze z書ozonym

Wnioskiem o dofirmsowanie zadania w ramach Przedsi?WZiecia.

Pehomocnik nie jest uprawhiony do udzielania dalszych pe嘉nomocrictw.
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