
UCHWAŁA NR 121/2021 
ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gutowskiemu upoważnienia do składania wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz  § 4 ust. 7 Uchwały 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" (M.P. z 2021 r. 
poz. 939 z dnia 14 października 2021 r.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Panu Michałowi Gutowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Starachowicach upoważnienia do składania wniosków o udzielenie  wsparcia 
finansowego, o których mowa w § 4 ust. 7 Uchwały 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" (M.P. z 2021 r. poz. 939 z dnia 14 października 
2021 r.). 

2. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
  Przewodniczący Zarządu 
   
   
  Piotr Babicki 
   
Wicestarosta: Dariusz Dąbrowski   
   
Członkowie Zarządu:   
   
Jerzy Materek   
   
Robert Sowula   
   
Ryszard Nowak   
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Załącznik do uchwały Nr 121/2021 

Zarządu Powiatu w Starachowicach 

z dnia 26 października 2021 r. 

Upoważnienie 

Niniejszym potwierdzamy, że Pan Michał Gutowski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
w Starostwie Powiatowym w Starachowicach jest upoważniony do składania wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego, o których mowa w par. 4 ust. 7 Uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad 
udzielenia wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - 
Laboratoria Przyszłości w imieniu Powiatu Starachowickiego. 

 
 
   
   
   
POWIAT STARACHOWICKI    
   
  STAROSTA  

Piotr Babicki  
   
  WICESTAROSTA  

Dariusz Dąbrowski  
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 
1038) 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. 

Udzielenie upoważnienia jest konieczne do złożenia wniosku  o udzielenie  wsparcia finansowego, 
o którym mowa w § 4 ust. 7 Uchwały 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" (M.P. z 2021 r. poz. 939 z dnia 
14 października 2021 r.). 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

                 Dyrektor Wydziału 

         Edukacji i Spraw Społecznych 

           Michał Gutowski  
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