
ZARZĄD POWIATU OTWOCKIEGO 
05-400 Otwock, ul. Górna 13 

teł. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

UCHWAŁA NR CCC 	1V/4 /M..... 

ZARZĄD POWIATU OyKIEGO 
z dnia  „4  

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej"— edycja 2021 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności 
w zakresie realizacji Programu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu Otwockiego 
uchwała, co następuje: 

1. 1. Powiat Otwocki przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, zwanego dalej Programem. 

2. Powierza się  realizację  zadań  Programu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku. 

3. Udziela się  pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Woźnickiej - Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania wszelkich czynności 
w zakresie realizacji Programu, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności ogłaszania 
terminów naborów wniosków, zawierania umów związanych z realizacją  umowy, 
dokonywania zmian w umowie, sprawozdań, wydawania zarządzeń  w sprawie realizacji 
Programu. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostaje udzielone do odwołania. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń  oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
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Uzasadnienie 

Dnia 03.12.2020r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór 
wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. 

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu 
Otwockiego wskazuje na potrzebę  zwiększenia wsparcia dla ww. osób w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

W związku z powyższym Powiat Otwocki zgłosił  chęć  udziału w ww. Programie 
poprzez złożenie w dniu 28.12.2020r. wniosku na przyznanie środków finansowych na 
powyższy cel. 

Środki na realizację  Programu zostały przyznane w wysokości 386 100 złotych na 
pomoc dla 25 osób. 

Program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 
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