
                                                 Uchwała Nr 106/380/2021  

                                        Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

                                                 z dnia 26 października 2021 r.  

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie – Dyrektorowi  Domu 

Pomocy Społecznej ,,Promyk w Kamiennej do realizacji Modułu IV programu  

pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                            

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021r. poz.1038, 1834) Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego ustala się, co następuje: 

§1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Renacie Żywinie do realizacji Modułu IV programu                 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ,,Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  

wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

§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 

 

Zbigniew Bratosiewicz                                                              Konrad Gęsiarz  

Piotr Lechowicz  

Tomasz Wiciak  

Andrzej Zielonka 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Załącznik do uchwały Nr 106/380/2021 

                                                                                       Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                                                                                       z dnia 26 października 2021roku. 

 

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 Modułu IV programu z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. 

 W ramach pełnomocnictwa Pani Renata Żywina – Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej ,,Promyk” w Kamiennej jest upoważniona do: 

- zawarcia umowy pomiędzy PFRON a Powiatem Namysłowskim w związku z realizacją 

Modułu IV programu pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w tym również                    

do podpisywania wszelkich dokumentów stanowiących załączniki do tej umowy, 

- składania wniosków o płatność w ramach Modułu IV programu z PFRON pn. ,,Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  

wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

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

umowy w ramach Modułu IV programu z PFRON pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  

wywołanych chorobami zakaźnymi”,  

- potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Modułu IV programu pn. ,,Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  

wywołanych chorobami zakaźnymi” za zgodność z oryginałem, 

- składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy                         

o finansowanie Modułu IV programu z PFRON pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  

wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu  

          Namysłowskiego                                                              Namysłowskiego 

 

Zbigniew Bratosiewicz                                                                Konrad Gęsiarz  

Piotr Lechowicz  

Tomasz Wiciak  

Andrzej Zielonka 


