
UCHWAŁA NR CXV/330/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

powiatu 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz.U.2020, poz.920 ze zm.) oraz art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz.821 ze zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Marioli Panasiuk – pracownikowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach - pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach do: 

1. Składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Siedleckiego       
w zakresie: 
1) bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach, 
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w tym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 
upływa w roku następnym do łącznej kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), 

3) reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, organami 
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych 
związanych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, jak również 
udzielania pełnomocnictw w tym zakresie, 

3) zawierania, rozwiązywania umów i porozumień z powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do 
rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz warunków jego pobytu 
i wysokości wydatków, o których mowa w art.191 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
2. Prowadzenia spraw związanych z ponoszeniem wydatków przez gminy na opiekę i wychowanie 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 
3. Jednoosobowego zawierania umów, przekazywania i rozliczania dotacji celowej z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Siedleckiemu Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera tj. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach 
z filią w Kukawkach oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 

4. Przekazywania i rozliczania dotacji celowej Miastu Siedlce na zadanie bieżące prowadzenia 
spraw w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowanego na podstawie zawartego 
porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 

5. Przekazywania i rozliczania dotacji celowych powiatom na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie kosztów pobytu dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, pochodzących z terenu Powiatu 
Siedleckiego, a przebywających na terenie innych powiatów oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 

6. Jednoosobowego zawierania umów, przekazywania i rozliczania dotacji celowej z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego 
konkursu ofert oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 
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7. Przekazywania i rozliczania dotacji celowej Miastu Siedlce na zadania bieżące z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu 
terytorialnego - dofinansowanie kosztów pobytu uczestników zamieszkałych na terenie Powiatu 
Siedleckiego, a objętych rehabilitacją społeczną w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach oraz 
prowadzenia spraw w tym zakresie. 

8. Zawierania jednoosobowo umów oraz przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej 
z budżetu dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych realizowane na podstawie 
porozumienia między Powiatem Siedleckim a Caritas Diecezji Siedleckiej  – dofinansowanie kosztów 
pobytu uczestników zamieszkałych na terenie Powiatu Siedleckiego a objętych rehabilitacją społeczną 
w Warsztacie Terapii zajęciowej w Skórcu i w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach oraz 
prowadzenia spraw w tym zakresie. 

9. Realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze       
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym jednoosobowego 
zawierania umów oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 

10. Podejmowania czynności prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Powiatu Siedleckiego w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz innych 
projektów i programów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenia spraw w tym zakresie. 

11. Zawierania jednoosobowo umów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych i ich realizacja. 

12. Sprawowania w imieniu Zarządu kontroli określonej w art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – 
wychowawczymi funkcjonującymi  na terenie Powiatu Siedleckiego. 

§ 2. Pełnomocnictwo jest ważne na czas pełnienia obowiązków zastępcy Kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i wygasa z chwilą jego cofnięcia, albo ustania 
stosunku pracy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
    

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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