
UCHWAŁA Nr 108/114/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziadzkiego związanych z gospodarowaniem 

środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 35c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573 i 1981) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898, z 2022 r. poz. 3) 
 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Upoważnia się Panią Bożenę Grabdę – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziadzkiego związanych 

z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywanymi Powiatowi Grudziądzkiemu według algorytmu, określonego ww. Rozporządzeniem 

oraz rozliczaniem tych środków. 

2. Upoważnienie w szczególności dotyczy: 

1) sporządzania i podpisywania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych 

z otrzymanych z Funduszu środków przedkładanych Prezesowi Zarządu Funduszu; 

2) sporządzania i podpisywania wniosków o przekazanie Powiatowi Grudziądzkiemu środków 

finansowych Funduszu umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych przez Powiat Grudziądzki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

3) potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wyciągów bankowych i innych dokumentów 

niezbędnych do złożenia sprawozdania lub wniosku, o których mowa w pkt. 1 i 2. 

 § 2. Upoważnienie obowiązuje do czasu jego odwołania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 35c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 

i 1898, z 2022 r. poz. 3), do kompetencji zarządu powiatu należy przedstawienie prezesowi Zarządu PFRON 

sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych środków PFRON 

oraz składania wniosków o przekazanie tych środków celem zapewnienia bieżącego finansowania 

realizowanych przez samorząd powiatowy zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Natomiast stosownie do postanowień art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) zarząd może upoważnić pracowników 

starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu 

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Państwowy 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostepnił platformę internetową pn. System Obsługi 

Wsparcia, za pomocą której sporządza się i podpisuje m. in. wnioski o przekazanie środków Funduszu 

na realizację zadań oraz sprawozdania z wykorzystania tych środków. Upoważnienie kierownika PCPR 

w Grudziadzu ułatwi i przyśpieszy realizację procedur związanych z rozliczaniem i otrzymywaniem środków 

PFRON przeznaczonych, zgodnie z algorytmem, na realizację zadań powiatu z zakresu rehablitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym przyjęcie chwały jest zasadne. 

 

 

Starosta 

         /-/ Adam Olejnik 

 


