
UCHWAŁA NR CXXXVII/395/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka                                        
Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim do reprezentowania Powiatu Siedleckiego 

w zakresie realizacji programu ,,Laboratoria przyszłości” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 2, 3, 4 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) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Pani Annie Hołowni - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka                                       
Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08 - 110 Siedlce upoważnienia do 
wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji programu 
,,Laboratoria przyszłości”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu oraz Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim. 

§ 3. Pełnomocnictwo udzielone jest na okres realizacji zadania w ramach rządowego programu                
,,Laboratoria przyszłości” i może być odwołane w każdym czasie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią § 9 ust. 4 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”, organ prowadzący może upoważnić 

dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia. Powiat Siedlecki 

otrzymał dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim RSPO Nr 89991, która 

wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim wsparcie w 

ramach ww. programu w wysokości 30.000,00 zł.  
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