
                                                                 UCHWAŁA Nr II/8/2020 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na 

rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP 2014-2020)”,  w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs              

nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 

Na podstawie art. 12 pkt. 8a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 511 z dnia 

2019.03.18r. z poźn. zm.), Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co 

następuje:  

                                                                         § 1. 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiat Nowodworski do realizacji w 

partnerstwie Powiatu Malborskiego oraz Powiatu Sztumskiego projektu pt. „Podejmij 

inicjatywę - postaw na rozwój”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.5. 

„Kształcenie ustawiczne”,  zwanego dalej „Projektem”, a tym samym zawarcia 

porozumienia o partnerstwie, w którym określone zostaną szczegółowe zasady 

funkcjonowania i współpracy partnerstwa oraz zobowiązania poszczególnych jednostek. 

2. Parterem Wiodącym projektu jest Powiat Malborski.  

3. Realizatorem Projektu wdrażającym przedsięwzięcie w imieniu Powiatu 

Nowodworskiego jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 2. 

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowodworskiego do zawarcia umowy finansowej na 

kwotę 716 307,68 zł na realizację projektu, o którym mowa w §1.  

2. Powiat Nowodworski zabezpieczy w ramach wkładu własnego na realizację projektu 

środki w wysokości 27 230,30 zł, stanowiące wkład funduszu celowego – Funduszu Pracy 

pozostający w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

Udział finansowy Powiatu Nowodworskiego może zostać skorygowany do wysokości 

rzeczywistych kosztów realizacji projektu, przy zachowaniu obecnego współczynnika 

proporcji (wkład własny - 5% wydatków). 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 



 

Uzasadnienie 

 

Projekt „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” został opracowany w związku z 

ogłoszonym konkursem nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 współfinansowanym z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 

5.5. „Kształcenie ustawiczne”.  

 

Celem przedsięwzięcia „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” jest podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji 240 os. w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie 

powiatów: malborskiego, nowodworskiego lub sztumskiego, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane podjęciem kształcenia ustawicznego, a przez to dostosowanie jakości kapitału 

ludzkiego obszaru objętego interwencją do potrzeb regionalnego rynku pracy i lepszego 

wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. Projekt ukierunkowany jest 

na wsparcie osób w relatywnie gorszej sytuacji na rynku pracy, które ze względu na 

wykształcenie, brak dostępu do szkoleń, brak środków finansowych, wiek, brak chęci 

pracodawców podnoszeniem ich kwalifikacji itp. nie biorą udziału w kształceniu 

ustawicznym lub zakres tego kształcenia jest nieadekwatny do ich potrzeb. Stąd też 

wsparciem w postaci szkoleń i kursów zgodnych z indywidualnymi potrzebami 

(realizowanych zgodnie z zał. 3 dokumentacji konkursowej) i uwzględnieniem analizy 

potrzeb edukacyjnych danego uczestnika objętych zostanie co najmniej: 1)192 os. w wieku 25 

lat i więcej, 2)229 os. w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach (łącznie), 3)120 os. 

pracujących w sektorze MŚP oraz PES (poszukujący pracy). Planuje się realizację II typów 

działań: 1) szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i 

certyfikacji zewnętrznej, 2) rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem 

kwalifikacji. W toku realizacji projektu 85% uczestników, a więc 204 os. uzyskają 

kwalifikacje lub nabędą kompetencje. Projekt realizowany jest w porozumieniu z 

pracodawcami (m.in.: Klaster Turystyczny, Pracodawcy Pomorza, Malborskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych, Cech Rzemiosł, RTI, LGD), którego zakres obejmuje m. in. 

pomoc w tworzeniu zakresów/programów edukacyjnych zgodnych z przepisami prawa i 

potrzebami rynku, dbanie o elastyczność organizacyjną kształcenia, czy też promocję działań 

w gr. pracujących- wsparcie procesu rekrutacji. 

 

Łączny budżet wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 716 307,68  zł.  

 

Kwota budżetu projektu na realizację zadania 1 wdrażanego przez Powiat Malborski wynosi 

213 784,84 zł, w tym: 174 600,00 zł to kwota pozyskanej dotacji, 39 184,84 zł to kwota 

zadeklarowanego wkładu własnego, na który składają się środki Funduszu Pracy pozostające 

w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Dodatkowo Powiat Malborki poniesie 

wkład własny w ramach kosztów pośrednich w wysokości 0,01 zł pochodzący ze środków 

budżetu. 

 

Druga część budżetu projektu przeznaczona jest na realizację zadania 2. Jest to kwota w 

wysokości 215 631,00 zł. Powiat Malborski przekaże Powiatowi Sztumskiemu kwotę w 

wysokości 174 600,00 zł stanowiącą pozyskaną dotację. Pozostała kwota w wysokości 

41 031,00 zł to zadeklarowany wkład własny pochodzący ze środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.  

 



Trzecia część budżetu projektu przeznaczona jest na realizację zadania 3. Jest to kwota w 

wysokości 143 630,30 zł. Powiat Malborski przekaże Powiatowi Nowodworskiemu kwotę w 

wysokości 116 400,00 zł stanowiącą pozyskaną dotację. Pozostała kwota w wysokości 27 

230,30 zł to zadeklarowany wkład własny pochodzący ze środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Każdy z powiatów ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność finansową za realizację części 

przypisanych mu zadań, a w związku z powyższym i części przypisanych wskaźników, 

zgodnie z treścią zawartego porozumienia. Ponadto otrzyma od Instytucji Zarządzającej 

koszty pośrednie w wysokości 25% zatwierdzonych wydatków.  

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest niezbędne do podpisania 

porozumienia o partnerstwie, co z kolei jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu i stanowi jej integralną część.  

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 


