
                                                                                                                                      

  

Uchwała Nr XXXI/215/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 30 września 2013 roku 

 

w sprawie: przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji projektu i wniesienia 

wkładu własnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego..” 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego do projektu pod nazwą 

„Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez 

wprowadzenie programu rozwojowego placówki..” realizowanego podczas konkursu 

02/POKL/9.2/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” w okresie sierpień 

2013 – sierpień 2015. 

2. Powiat Nowodworski wniesie wkład własny w wysokości 15% ogólnej kwoty 

wydatków kwalifikowanych projektu do kwoty 169 582,50 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z dokumentacją konkursową na konkurs otwarty nr 02/POKL/9.2/2012 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego..”, jednym z wymaganych załączników do umowy o 

dofinansowanie projektu jest uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego 

wyrażająca zgodę na realizacje projektu. Wkład własny w ramach projektu będzie wynosił 

15% kosztów kwalifikowanych projektu do kwoty 169 582,50 zł. Większość wkładu 

własnego to wkład własny niepieniężny, który zabezpieczony zostanie w postaci 

udostępnienia sal lekcyjnych. Wartość udostępniania sal wyniesie 162 654,50 zł. Realizacja 

projektu zaplanowana jest na okres sierpień 2013 – sierpień 2015. 

Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w 

powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki..” pozwoli 

na stworzenie dla młodzieży z terenu Powiatu Nowodworskiego uczęszczającej do szkoły 

zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 atrakcyjnej i wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Oferta ta 

pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów. 

 

 


