
UCHWAŁA NR VI-97/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia  16 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Modułu III programu „Pomoc Osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 98 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 

roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

uchwala,co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się Maciejowi Burakowskiemu - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Wołominie pełnomocnictwa do realizacji Moduł III programu „Pomoc Osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim,     

w szczególności do podpisywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją programu, w tym zawierania umów, składania wniosków o dofinasowanie 

oraz składania rozliczeń finansowych i merytorycznych, których obowiązek złożenia wynika                 

z zawartej umowy oraz wykonywania innych czynności. 

2. Udziela się Agacie Żędzian - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Wołominie pełnomocnictwa do realizacji Moduł III programu „Pomoc Osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim,      

w szczególności do podpisywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją programu, w tym zawierania umów, składania wniosków o dofinasowanie 

oraz składania rozliczeń finansowych i merytorycznych, których obowiązek złożenia wynika                 

z zawartej umowy oraz wykonywania innych czynności.  

3. Każda z wyżej wymienionych osób może działać samodzielnie w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa. 

4. Niniejszego pełnomocnictwa udziela się na czas trwania programu.  

 

§ 2 

Jeżeli czynność prawna, wynikająca z zakresu pełnomocnictwa, może spowodować powstanie 

zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub 

osoby przez niego upoważnionej. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Od 10 kwietna ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego 

PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ III.  

Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek 

zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania  

z prowadzonych przez nie zajęć. 

Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów 

samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 

specjalnych ośrodków wychowawczych.  

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez 

okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, osoby uprawnione muszą  wypełnić 

wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając 

korzystanie z rehabilitacji przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni 

roboczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym.  

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi 

Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do miejscowego 

centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.  

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek 

opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości 

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19. 

Pomoc finansowa przewidziana w programie stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez 

organy administracji rządowej i samorządowej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oszacowało wysokość środków jakimi 

powinien samorząd dysponować w celu realizacji programu, przygotowano druk wystąpienia  

o środki z PFRON, otworzono dedykowane konto bankowe oraz przygotowano projekt 

Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego przyznającej pełnomocnictwo uprawniające 

Dyrektora PCPR  

i Z-cę Dyrektora PCPR do realizacji programu, zawarcia umowy w imieniu powiatu 

wołomińskiego oraz wystąpienia o środki i ich rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania  

z realizacji. 

 

 

https://sow.pfron.org.pl/

