
Uchwała Nr 63/217/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie  

– Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej  

do składania i realizacji projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia  

pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia 

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego ustala, co następuje:     

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie do składania i realizacji projektu 

grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej 

w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,  

a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

 § 2. Szczegóły pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 1. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 

2. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

           

       Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu 

                Namysłowskiego                                                                   Namysłowskiego 

 

Tomasz Wiciak                                                                                     Konrad Gęsiarz 

 

Zbigniew Bratosiewicz 

 

Piotr Lechowicz 

 

Andrzej Zielonka 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 63/217/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego udziela Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu 

Namysłowskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia  

pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu 

Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

W ramach pełnomocnictwa Pani Renata Żywina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

,,Promyk” w Kamiennej jest upoważniony do: 

− złożenia Wniosku o przyznanie grantu, 

− zawarcia z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia właściwego ze względu na siedzibę grantobiorcy umowy o finansowanie grantu 

pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w tym również do 

podpisania wszelkich dokumentów stanowiących załączniki do tej umowy, 

− składania wniosków o płatność ramach projektu grantowego z Narodowego Funduszu 

Zdrowia pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, 

− dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian 

umowy w ramach projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia  

pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, 

− potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu pn. ,,Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” za zgodność z oryginałem, 

− składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy                          

o finansowanie projektu grantowego z Narodowego Funduszu Zdrowia pn. ,,Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 
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