
UCHWAŁA NR 305/2016 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 grudnia 2016 r.  

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim  

                  do realizacji i rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego programu pn.  

               „Program wyrównywania różnic między regionami III”, obszar B, nazwa 

               projektu: „Przyjazna szkoła”.  

 

 

 

     Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                       

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz na podstawie 

Uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 

2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania 

różnic między regionami III” uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Udziela się upoważnienia dla Pani Wioletty Przyborowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 

w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji i rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego 

programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” zgodnie z zawartym 

aneksem nr 1 z dnia 9 grudnia 2016 r. do umowy Nr WRR/000211/11/D z dnia 8 września  

2016 roku dotyczącej obszaru B – Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, nazwa 

projektu: „Przyjazna szkoła”.  

       

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

STAROSTA 

       (-) 

           Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Nowodworski do realizacji programu 

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”- w obszarach: B i G w kwietniu 

2016 r. do Oddziału Pomorskiego PFRON zostały przedłożone wystąpienie (dwa projekty)  

i wniosek (trzy projekty) w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w 

realizacji programu, o którym mowa powyżej.  

Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w ramach posiadanych 

środków finansowych przyznali we wrześniu bieżącego roku środki finansowe PFRON na 

realizację dwóch projektów: „Windą po wiedzę” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim oraz „Kariera bez barier” dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.  

W związku z tym, iż Minister Finansów wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 

finansowym PFRON na rok 2016, Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w 

dniu 25 listopada 2016 r. podjęli pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla Powiatu Nowodworskiego, na 

kolejne dwa projekty: m.in. „Przyjazna szkoła” dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim 

Mając na uwadze powyższe, należy upoważnić Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w 

Nowym Dworze Gdańskim do realizacji i rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego 

aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2016 r. do umowy nr WRR/000211/11/D z dnia 8 września 2016 

r. dotyczącej obszaru B – Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, nazwa projektu: 

„Przyjazna szkoła”.  

  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

WNIOSKUJĄCY 

 

STAROSTA 

       (-) 

           Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 


