
UCHWAŁA NR XXXIV/217/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 września 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” planowanego do realizacji  

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego        

z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Certes Spółka                            

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552C, 

03-994 Warszawa i współdziałania w tym zakresie z Partnerami. 

 

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. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”, planowanego do realizacji w ramach 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś 

priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

 

§ 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.  

Partnerami Projektu będą:11 Gmin: Ostaszewo, Szemud, Dzierzgoń, Stare Pole, Mikołajki 

Pomorskie, Pelpin, Smętowo Graniczne, Przechlewo, Zblewo, Stary Targ, Ryjewo oraz 10 

Powiatów: Powiat Człuchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, Powiat 

Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, 

Powiat Kartuski, Powiat Kościerski i operator logistyczny Tracta Investments. 

Liderem projektu jest  firma Certes Sp. z o.o. realizator kilkudziesięciu projektów unijnych      

(w tym 6 projektów POWER 2.18), będąca instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia 

(posiadane certyfikaty ISO 9001-jakości i 29001-jakości szkoleń, zajmująca 3 miejsce                     

w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej) zarejestrowana w RIS(2.14/00216/2015).  

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez 

wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 

obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Planowany termin 

realizacji Projektu od 01.11.2017 do 31.12.2019. 

Powiat Nowodworski wnosi wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników 

uczestniczących w szkoleniach i działaniach wdrożeniowych przewidzianych w ramach 

projektu. 

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

– 2024,obszar priorytetowy  kapitał gospodarczy(P1), Cel strategiczny CS.1.1Konkurencyjna 

gospodarka, Cele operacyjne:CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu 

Nowodworskiego oraz obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: 

CS 2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1Poprawa poziomu i jakości 

współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Niniejszy projekt nie wywołuje skutków finansowych. 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 


