
UCHWAŁA NR 528/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Organu Prowadzącego we 

wszelkich relacjach z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie dotyczących 

uczestnictwa Placówki w zadaniu pn. „ Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), 

dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” 

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Udziela się pełnomocnictwa Pani Agacie Nowak – Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku w ramach udziału w zadaniu pn. „ Roboty 

budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” do: 

a) złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania robót budowlanych w ramach wyżej 

wymienionego zadania, na „Dostosowanie łazienek Mieszkańców do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku”; 

b) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie w ramach powyższego zadania; 

c) odbierania korespondencji od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

w Warszawie; 

d) podpisania umowy dotyczącej dofinansowania robót budowlanych na „Dostosowanie 

łazienek Mieszkańców do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku” wraz ze wszelkimi załącznikami i aneksami 

do tej umowy; 

e) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę 



robót budowlanych „Dostosowanie łazienek Mieszkańców do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku” 

w ramach powyższego zadania. 

§ 2.  Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie 

niniejszego umocowania. 

§ 3.  Pełnomocnictwo jest udzielone na czas realizacji zadania do jego końcowego 

rozliczenia. 

§ 4.  Dla skuteczności odwołanie lub cofnięcie niniejszego umocowania w stosunku do 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie konieczne jest przekazanie takiej 

informacji do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, pod rygorem 

uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na rzecz Placówki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im Jana 

Pawła II w Nasielsku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek /-/ Monika Nojbert 

5. Członek /-/ Jan Serwatka 


