
                                                                                                                                                                                             

UCHWAŁA NR 122/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim do realizacji w imieniu Powiatu Nowodworskiego programu  

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

 

     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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.)  oraz na podstawie 

Uchwały Nr II/9/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic 

między regionami III” uchwala się: 

 

§ 1. 

 

1. Udziela się upoważnienia dla Pani Doroty Betkier Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do kontroli oraz do końcowego  

i ostatecznego rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego projektów programu pn. 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” prowadzonych zgodnie  

z zawartymi umowami o dofinansowanie realizacji zadań w ramach ww. programu w 2021 

r.:  

    1)  umowa Nr WRR/000349/11/D z dnia 29 września 2021 roku dotyczy: 

        a) obszar B  – Gmina Stegna 

       nazwa projektów: 

          „Urząd bez barier”- Gmina Stegna, 

          „ Szkoła bez barier II” – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Drewnicy 

   b) obszar F – Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze 

         nazwa projektu: 

„Remont WTZ”. 

  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Nowodworski do realizacji programu pn. 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” do Oddziału Pomorskiego PFRON 

zostało przedłożone wystąpienie oraz wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach obszaru B i F.  

Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim podjęli pozytywną decyzję  

o przyznaniu dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III” dla Powiatu Nowodworskiego, w efekcie, czego została zawarta  umowa na realizację 

projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” . 

Celem projektów przedłożonych do dofinansowania jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym poprzez likwidację barier 

architektonicznych oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów 

terapii zajęciowej. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty  

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki. 

Wobec powyższego upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do kontroli oraz do końcowego i ostatecznego 

rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego poniższej umowy: 

Nr WRR/000349/11/D z dnia 29 września 2021 roku zawartej w obszarze B i F.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

     Starosta 

               (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


