
UCHWAŁA NR XXVIII/189/2017    

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie 

nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.” planowanego do 

realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

217 z późn. zm.), uchwala się:  

§ 1. 

Wyraża się wolę przystąpienia przez Powiat Nowodworski do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z 

wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.”, planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 

Mechanizm ZIT 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania działań 

zmierzających do realizacji Projektu, o jakim mowa w § 1.  

§ 3 . 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

§ 4 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt. 17 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 

powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu. W związku z art. 33 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

217 z późn. zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję 

zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym 

programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 

projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu 

albo umowie o partnerstwie.  

Partnerem Projektu będzie Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast 

Realizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.  

Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa 31 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Planowany termin realizacji 

Projektu od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. 

Projekt wpisuje się w założenia i cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia poziomu 

motywacji i mobilności wśród osób bezrobotnych, zdobywania nowego doświadczenia 

zawodowego zgodnego ze specyfiką lokalnego rynku pracy oraz promowania rozwoju 

przedsiębiorczości. Zaplanowane wsparcie oraz grupa docelowa do której skierowany jest 

projekt, zgodny jest z SzOOP RPO WP 2014-2020, z ustawą o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, z zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020. Projekt zgodny 

jest również z polityką horyzontalną UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, 

równości szans i niedyskryminacji z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 

– 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 

Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i 

bezrobotnych.       

Niniejszy projekt nie wywołuje skutków finansowych.         

                                                                                                                                                                        
                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 


