
ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

05-400 Otwock, ul. Górna 13 
tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

UCHWAŁA Nr .CG.LJ.y/,ItQ 
ZARZI UM jO  é 0 MEGO 
z dni 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, realizacji 

i rozliczenia Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwała się, co następuje: 

1. Udziela się  pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Woźnickiej - Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania o środki, 
podpisania umowy, realizacji i rozliczenia Modułu IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi". 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 
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Uzasadnienie 

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi. W ramach Modułu IV programu wprowadzona została możliwość  uzyskania 
refundacji poniesionych kosztów na dostarczanie osobom niepełnosprawnym leków, 
produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby w wysokości do 
100.000 zł. 

Realizacja ww. programu wymaga upoważnienia Zarządu Powiatu Otwockiego dla 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do czynności związanych 
z występowaniem o środki na realizację  programu, podpisaniem umowy, jego realizacją  oraz 
rozliczaniem. 

Zgodnie natomiast z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym: „Zarzqd może upoważnić  pracowników starostwa, kierowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń  
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu." 
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