
                                                                                                      

UCHWAŁA NR 268/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 15 września 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Ireny Sendlerowej 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie 

Uchwały Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 

2016 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. Upoważnia się Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim - Joannę Dudek do realizacji i rozliczenia w 

imieniu Powiatu Nowodworskiego z tytułu projektu  programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 

realizacji zadań w ramach ww. programu w 2016 r.:  

    1) umowa Nr WRR/000211/11/D z dnia 8 września 2016 roku dotyczy: 

     a) obszar B – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej  

w  Nowym Dworze Gdańskim  

         nazwa projektu: 

„Windą po wiedzę” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                             STAROSTA 

                                                           (-) 

                                                              Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Nowodworski do realizacji programu 

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”- w obszarach: B i G do Oddziału 

Pomorskiego PFRON zostały przedłożone wystąpienie i wniosek w sprawie uczestnictwa 

jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu, o którym mowa powyżej.  

Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu 

wyrównywania różnic miedzy regionami III” w ramach obszarów B i G. 

Celem projektów przedłożonych do dofinansowania jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym poprzez likwidację barier 

architektonicznych oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 

Wobec powyższego upoważnia się Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji i 

rozliczenia w imieniu Powiatu Nowodworskiego poniższej umowy: 

Nr WRR/000211/11/D z dnia 8 września 2016 roku w obszarze B. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

                                                             STAROSTA 

                                                           (-) 

                                                              Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


