
Uchwała Nr 220/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

   z dnia 10 listopada 2021 roku 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej                   

w Ciechanowie ul. Krucza 32 do realizacji projektu pn. „Zakup 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających 

się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32”. 

 

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

(Dz.U. 2020 r. , poz. 920 z późn. zm) oraz  umowy nr WRR/000449/07/D z dnia 20 

października 2021 r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Udziela się upoważnienia Pani Ewie Wasilewskiej Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 do realizacji umowy nr WRR/000449/07/D z 

dnia 20 października 2021 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zakup samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. 

Krucza 32” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 

obszarze D, realizowanego ze środków PFRON, a w szczególności do 

przeprowadzenia procedury zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi 

w prawie zamówień publicznych. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Panią Ewę Wasilewską Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie ul. Krucza 32 do realizacji umowy, o której mowa w § 1 zwanej dalej 

umową, zgodnie z procedurami realizacji programu oraz zasadami dotyczącymi 

wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów ustalonymi przez PFRON,                         

a w szczególności do: 

1) prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, 

2) umożliwienia w każdym czasie przedstawicielowi PFRON, Powiatowi 

Ciechanowskiemu oraz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz udzielenie na 

życzenie PFRON, pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu 

wykonania projektu, 

3) przygotowania rozliczenia finansowego projektu, 

4) przygotowanie wskaźników ewaluacji programu, 

5) przygotowanie zgodnie ze stanem faktycznym, pisemnej informacji o efektach 

udzielonej pomocy finansowej, sporządzonej wg wskaźników określonych                   

w rozdziale VII procedur realizacji programu, 

6) wykorzystywania pojazdu wyłączne na cele związane z rehabilitacją zawodową, 

leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych, 



7) ubezpieczenia pojazdu (OC,AC,i NW) i pokrywania wszystkich kosztów 

związanych z ubezpieczeniem  oraz wszystkich kosztów eksploatacji, 

8) nieprzekazywania pojazdu osobom trzecim, nie wchodzącym w skład struktury 

organizacyjnej jednostki samorządu, dotyczy to również oddania pojazdu                   

w zastaw, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innej formy przeniesienia 

prawa, 

9) udostępnienia PFRON, na każde wezwanie, dokumentów dotyczących pojazdu 

i umożliwienie oględzin oraz umożliwienie kontroli prawidłowości jego 

wykorzystania, 

10) w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu, przeznaczenia otrzymanej od 

firmy ubezpieczeniowej kwoty odszkodowania na zakup podobnego pojazdu do 

przewozu osób niepełnosprawnych lub zwrotu tej kwoty do PFRON, 

11) umieszczenia w widocznym miejscu na pojeździe logo jednostki samorządu 

oraz informacji (w postaci naklejki przekazanej przez PFRON)                                                  

o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON, wraz z logo PFRON, 

12) wykorzystywania logo PFRON wyłączne do celów niekomercyjnych                                 

i przestrzegania zasad określonych w „Katalogu identyfikacji wizualnej 

PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, 

13) niezbywania pojazdu przed upływem 5 lat od daty jego zakupu, 

14) zwrotu pojazdu do PFRON lub przekazania, za uprzednią zgodą PFRON, 

pojazdu innej jednostce prowadzącej działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w przypadku zaprzestania działalności statutowej przed 

upływem 5 lat od daty jego zakupu. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński       

/-/ Wojciech Rykowski      

/-/ Stefan  Żbikowski      
 

http://www.pfron.org.pl/

