
UCHWAŁA NR 52/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji i składania  

w imieniu Powiatu Nowodworskiego oświadczeń woli w zakresie zawierania umów 

użyczenia sprzętu, urządzeń i oprogramowania w związku z realizacją zadania pn. 

„Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze 

dla osób z niepełnosprawnością” 

 

 Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 1740 z późn.  zm.) uchwala się: 

§ 1. 

1. Udziela się pełnomocnictwa: 

1) Pani Iwonie Zaborowskiej – kierownikowi merytorycznemu OWiT; 

2) Pani Annie Chmielewskiej – pracownikowi OWiT; 

3) Pani Annie Szulc – pracownikowi OWiT; 

4) Pani Oldze Olszewskiej – pracownikowi OWiT; 

5) Pani Sylwii Rymkiewicz – pracownikowi OWiT; 

6) Pani Olimpii Drogosz – pracownikowi OWiT; 

7) Pani Karolinie Olenkiewicz – pracownikowi OWiT; 

8) Panu Tomaszowi Urban- pracownikowi OWiT; 

9) Panu  Tomaszowi Szczotce – pracownikowi OWiT. 

 

do jednoosobowej reprezentacji i składania w imieniu Powiatu Nowodworskiego 

oświadczeń woli w zakresie zawierania umów użyczenia sprzętu, urządzeń  

i oprogramowania w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie 

Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach 

programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób  

z niepełnosprawnością”. 



2. Pełnomocnictwa udzielane są na okres trwania umów zlecenia zawartych pomiędzy 

Powiatem Nowodworskim a osobami wskazanymi powyżej w ust. 1 na realizację zadań 

związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia i Testów. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

             Starosta 

   (-) 

       Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  

Upoważnienie kierownika merytorycznego oraz pracowników Ośrodka Wsparcia  

i Testów utworzonego w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie 

Ośrodka Wsparcia i Testów”, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach programu 

PFRON pod nazwą „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, 

niezbędne jest do jego prawidłowego funkcjonowania. Ułatwi i usystematyzuje pracę ośrodka 

w sposób, który zapewni mu ciągłą i zorganizowaną pracę. 

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Starosta 

   (-) 

       Jacek Gross 

 


