
Uchwała Nr 6/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) , art.10c i art.10d 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) , § 9 ust. 1 pkt 2  oraz  § 15 

ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 listopada  2007 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 230, poz. 1694  z  późn. zm.)   

zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Statutu Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/327/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim  z dnia 15 października 2010 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 155 poz. 3033)  

uchwala się : 

 

      §1. 

 

Upoważnia się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS w Stegnie do 

reprezentowania właściciela obiektu – Powiatu Nowodworskiego w sprawie uzyskania  wpisu  

do rejestru organizatorów  turnusów rehabilitacyjnych i rejestru ośrodków przyjmujących 

grupy turnusowe przy udziale środków PFRON , przygotowania, podpisania i złożenia 

stosownych wniosków w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

 

§2. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „MORS” 

w Stegnie. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Starosta  

       (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

W związku z prowadzoną działalnością statutową Dom Pomocy Społecznej „MORS”              

w Stegnie uprawniony jest  do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla osób nie będących jego 

stałymi mieszkańcami, na podstawie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz 

wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych – prowadzonych przez 

Wojewodę Pomorskiego. Każdorazowo wpisy wydawane są maksymalnie na 3 lata. Obecne wpisy 

OD/22/14/16 i OR/22/09/16 zachowują ważność do kwietnia 2019 r. 

Aby zachować uprawnienia do prowadzenia powyższej działalności należy przed upływem 

terminu ważności obecnych wpisów uzyskać kolejne uprawnienia poprzez złożenie stosownych 

wniosków.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

  Starosta  

       (-) 

Jacek Gross 

 


