
UCHWAŁA NR 312./2013 

 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 4 kwietnia 2013 roku 

 

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do 

podpisania umowy z Województwem Pomorskim.    

 

 

 

           Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 220 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XII/71/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie 

projektu systemowego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe                  

w regionie a wyzwania rynku pracy"  i Uchwałą Nr XXVII/192/2013 Rady Powiatu                

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Pomorskiego, uchwala się:  

 

 

§ 1 

 

1. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim upoważnia Ewę Dąbską – Starostę 

Nowodworskiego i Barbarę Ogrodowską – Wicestarostę Nowodworskiego do 

podpisania umowy pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem 

Nowodworskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

2. Umowa stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

 Uchwała stanowi wykonanie zapisów Uchwały Nr XII/71/2011 Rady Powiatu                  

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2011 roku, w sprawie wyrażenia woli 

współpracy w zakresie projektu systemowego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. 

Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"  i Uchwały Nr XXVII/192/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.  

Dotacja przekazana na rzecz Województwa Pomorskiego zostanie przeznaczona na 

dofinansowanie zakupu doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół     

Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zaplanowane są w budżecie powiatu na 

rok 2013 w rozdziale 85395 § 2710 i stanowią wkład własny do projektu.  

Upoważnienie Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. 


