
UCHWAŁA NR 103/2019 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 25 września 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 42/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” w 2019 roku oraz upoważnienia Pana Marka Rączkę – Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim do składania 

oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu 

Nowodworskiego, związanych z realizacją programu. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W tytule uchwały dokonuje się zmiany osoby upoważnionej  na Panią Agatę Nowak – 

Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku. 

§ 2. Zmienia się § 2 ust. 1 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Upoważnia się Panią Agatę Nowak – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Nasielsku do dokonywania w imieniu Powiatu Nowodworskiego czynności polegających 

na realizacji i rozliczeniu projektu w ramach  programu, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały, w szczególności do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania  zobowiązań 

do wysokości środków zagwarantowanych w umowie dotyczącej realizacji projektu oraz 

do podejmowania innych czynności związanych z jego realizacją i rozliczeniem, w tym 

składania wniosków o płatność, sprawozdań merytorycznych i finansowych.” 

§ 3. Zmienia się § 3 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Nasielsku”. 

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 



3. Członek /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek /-/ Monika Nojbert 

5. Członek /-/ Jan Serwatka 


