
UCHWAŁA NR .?>.?$...72016 

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia £3". .WKIJ&>VU£L,. .2016 r.

./2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz, U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Roberta Wójcika ~ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego przy realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”, w szczególności do: przygotowywania, 
składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów, składania oświadczeń woli 
i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Łowickiego, w tym do podpisywania 
umów dotyczących realizacji programu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych 
środków oraz ich monitorowania, kontroli i rozliczania, a także do składania oświadczeń woli 
i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem programu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki 

Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki 

Jacek Chudy -  Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił jednostki samorządu 

terytorialnego do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III’". 

Powiat łowicki przystąpił do realizacji ww. programu, w ramach którego złożone zostało 

wystąpienie wraz z wykazem trzech złożonych projektów w ramach obszaru D programu -  

likwidacja barier transportowych.

W dniu 08 sierpnia 2016 r. pozytywnie rozpatrzono oraz dofinansowano wszystkie złożone 
projekty.

Umowa o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” może być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania, na 

podstawie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

Podpisanie umowy z PFRON wiąże się z późniejszym monitorowaniem, kontrolą 

i rozliczaniem przekazanych środków, a także ze składaniem oświadczeń i dokumentów 

związanych z wdrażaniem i wykonywaniem programu.

Stosowne pełnomocnictwo w znacznym stopniu ułatwi realizację programu.


