
UCHWAŁA NR .!i^ j5 ..../2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia .........2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego 
w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Na podstawie art 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) oraz uchwały nr 557/2017 Zarządu 

Powiatu Łowickiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu Zarząd 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Magdalenie Karskiej -  Dyrektorowi Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu do reprezentowania 

Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu: ^

2. Grzegorz Bogucki - Wicestarosta

1. Krzysztof Figat -  Starosta

3. Jacek Chudy - Członek Zarządu



U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2198 i 2203) Powiat Łowicki przystąpił do realizacji programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów 

z dnia 20 grudnia 2016 r, w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” (M.P. poz. 1250).

Program ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- 

rehabiiitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej 

funkcję tego ośrodka. Do zadań wiodących ośrodków należy udzielenie kompleksowego 

wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 

niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 

3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielenie informacji rodzinom, zapewnienie 

usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie 

działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.

Zarządzeniem nr 30/2018 Starosty Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu został wskazany 

do pełnienia w Powiecie Łowickim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- 
opiekuńczego.

Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu usprawni realizację programu oraz 

rozliczenie otrzymanej dotacji.


