
 

UCHWAŁA NR 418/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 4 października 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia zasad realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 

30r.ż.”. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4, § 4 ust. 4 

pkt 4 Umowy z dnia 26 września 2017 roku, nr RPPM.05.02.01-22-0004/17-00 o 

dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, uchwala się: 

 

      § 1.  

 

Ustala się Zasady realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w 

powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż.” dla Personelu 

zarządzającego Projektem, w tym pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim stanowiące 

Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w 

powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż.” (nr wniosku 

RPPM.05.02.01-22-0004/17) w ramach Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy nr RPPM.05.02.01-22-0004/17-00 o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

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

przewiduje powierzenie realizacji Projektu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Dworze 

Gdańskim. Nadzór merytoryczny nad projektem ma sprawować Zespół w którego skład 

wejdzie dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdański oraz 

dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Dodatkowo 

w skład Zespołu wejdzie pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, 

wyznaczony przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. 

 

W związku z powyższym ze w względu na konieczność wykonywania dodatkowych zadań i 

zaangażowania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdański oraz 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, którzy stanowić 

będą Personel zarządzający Projektu, należy przeznaczyć na owe zadania dodatkowe środki 

finansowe, które będą pochodziły z kosztów pośrednich projektu (środki europejskie oraz 

dotacja celowa z budżetu krajowego). 

 

Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

wpisując się w cel operacyjny CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych. 

Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest ustalenie Zasad realizacji projektu pn. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób 

przed ukończeniem 30r.ż.”. 

 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 


