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w sprawie przystąpienia do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między

regionami II" oraz upoważnienia Pana Marka Rączka - 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. l pkt 5, art. 32 ust. l, art. 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późno zm.) Zarząd Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przystąpić do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między

regionami H", które zgodnie z decyzją Pełnomocników Zarządu w Oddziale Mazowieckim PFRON,

uzyskały dofinansowa ie do wysokości 82 000,00 zł, w tym na:

1) obszar D na likwidację barier transportowych projekt pn. "Zakup samochodu do przewozu

osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego mikrobusa, specjalnie przystosowanego do

przewozu osób na wózkach inwalidzkich" dla TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału

Wojewódzkiego na potrzeby WTZ w Nowym Dworze Mazowieckim - 80000,00 zł

2) obsługę realizacji projektu - 2000,00 zł

§2

1. Upoważnia się 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, o którym mowa

w § l niniejszej uchwały, a w szczególności podpisania umowy o dofinansowanie w ramach

"Programu wyrównywanie różnic między regionami II", podpisywania innych umów, składania

oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz podejmowania wszelkich decyzji związanych

z realizacją i rozliczeniem programu jak również zatwierdzaniem wniosków płatniczych

iwymaganych sprawozdań.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia lub zakończenia realizacji projektów.



§4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Dworze Mazowieckim.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Nowodworskiego

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kapusta
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