
 

UCHWAŁA NR 8/2022 

 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim do realizacji w imieniu Powiatu Nowodworskiego projektu „Pomorskie 

dzieciom”. 

 

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

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Udziela się upoważnienia dla Pani Doroty Betkier, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji w imieniu Powiatu Nowodworskiego 

projektu pn. „Pomorskie dzieciom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, w tym w szczególności do podpisywania umów cywilno-prawnych, zatwierdzania 

środków do wypłaty, podpisywania innych dokumentów oraz podejmowania wszelkich innych 

działań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu oraz współpracy  

z Instytucją Zarządzającą. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Powiat Nowodworski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych realizuje projekt 

pn. „Pomorskie dzieciom" służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 

lub innych chorób zakaźnych. 

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów 

domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek 

opiekuńczo-wychowawczych – POW i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – 

RPOT), wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry 

realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci. 

W ramach projektu „Pomorskie Dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Dworze Gdańskim otrzymało dofinansowanie w wysokości 250.800,00 zł 

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. do 31.03.2023 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim planuje wykorzystać grant 

na pomoc i wsparcie w walce z epidemią COVID-19 oraz jej skutkami uczestników projektu tj. 

dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym również 

opuszczających pieczę.  Wsparciem zostaną objęte także osoby prowadzące rodziny zastępcze 

oraz rodzinne domy dziecka. Ponadto Grantobiorca zamierza wesprzeć pracowników 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pracują bezpośrednio z rodzinami zastępczymi 

oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka, poprzez wyposażenie ich w sprzęt 

niezbędny do pracy zdalnej oraz zapewnienie im superwizji. 

1. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację następujących działań na: 

2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne 

3. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne 

4. Warsztaty edukacyjne 

5. Bony edukacyjne 

6. Superwizja 

7. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt 

niezbędny do wykonywania pracy zdalnej 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Pomorskie dzieciom” koniecznym jest 

upoważnienie Dyrektora jednostki, która jest realizatorem ww. projektu tj. Panią Dorotę Betkier 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji 

w imieniu Powiatu Nowodworskiego projektu „Pomorskie dzieciom”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024”, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki  

i społeczny (P2), cel strategiczny CS.2.1. Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki,  

cel operacyjny: CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie.  

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 


