
                                                   UCHWAŁA NR 193/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia   14 kwietnia 2016 r. 

 

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

przeprowadzenia przetargu i realizacji zadania pod nazwą „Remont łazienek z 

dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 30 szt., budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych  z zadaszeniem części schodowej w Domu Pomocy Społecznej 

„MORS”, 82-103 Stegna ul. Morska 11”. 

 

          Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się co 

następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Panią Marię Pawłowską –Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS”  

w Stegnie do przeprowadzenia przetargu i realizacji zadania pod nazwą „Remont łazienek  

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 30 szt., budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych  z zadaszeniem części schodowej w Domu Pomocy Społecznej „MORS”,  

82-103 Stegna ul. Morska 11”, zgodnie z udzielonym dofinansowaniem robót budowlanych 

dotyczących obiektów służących  rehabilitacji ze środków Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „MORS” w 

Stegnie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                 Starosta Nowodworski 

                                                (-) 

                                                 Zbigniew Ptak 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

                Stosownie do Uchwały Nr 334/132/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 

05 kwietnia 2016 r.  w sprawie dofinansowania robót budowlanych  dotyczących  obiektów  

służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie uzyskał dofinansowanie 

na zadanie :„Remont łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych –30 szt., budowa 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych  z zadaszeniem części schodowej w Domu Pomocy 

Społecznej „MORS”, 82-103 Stegna ul. Morska 11”. 

Przedmiotowa  uchwała  została przygotowana zgodnie z przyjętą przez Powiat „Strategią 

Rozwoju  Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy (P2).  Wg 

rozdziału3 pkt.2.7jedną z najważniejszych placówek  pomocy społecznej jest Dom Pomocy 

Społecznej „MORS” w Stegnie,  dysponujący 130 miejscami dla mieszkańców stałych oraz 

45 miejscami  dla osób niepełnosprawnych, którzy korzystają z turnusów rehabilitacyjnych 

dofinansowanych ze środków PFRON.Remont łazienek z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych  oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych  z zadaszeniem 

części schodowej zwiększy dostęp do infrastruktury dla wszystkich grup społecznych, co jestz 

zgodnie z przyjętym w Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  celem operacyjnym  

CO.2.1.2. 

       W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

                                                 Starosta Nowodworski 

                                                (-) 

                                                 Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 



 


