
UCHWAŁA NR O7j.M.^2022

ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia . .^Lb.. .........2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole 

do realizacji zadania w ramach resortowego programu 
„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwala 
się, co następuje:

§1

1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Agnieszce Rusin - Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kole do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do składania oświadczeń woli, zawierania umów 
cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, obsługi finansowej Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, sporządzania sprawozdań i rozliczenia 
otrzymanych środków oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w okresie 
realizacji zadania oraz po tym okresie do zakończenia wszystkich działań związanych 
z realizacją.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kole.

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski............. ..........................................

Wicestarosta - Sylwester Chęciński .. .C ■ ............... .

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak .. .......

Członek Zarządu - Zbigniew SząręńkiUTJ.....................................

Członek Zarządu - Henryk Tomczak..............................................



Uzasadnienie

Powiat Kolski w 2022 roku przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego 
programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
- edycja 2022" ze środków Funduszu Solidarnościowego, w związku z przyznaniem 
dofinansowania do jego realizacji.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych.

W związku z powyższym konieczne jest udzielenie przez Zarząd Powiatu Kolskiego 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole 
do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zadania.

Mając na uwadze powyższe uchwałę uznać należy za uzasadnioną. y


