
                                             UCHWAŁA Nr XIII/75/2021     

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Wszyscy mamy równy start – wyrównanie szans dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 818). W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), uchwala się: 

 

§ 1. 

Wyraża się wolę przystąpienia przez Powiat Nowodworski do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Wszyscy mamy równy start – wyrównanie szans dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

§ 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 

                                                    (-) 

                                                   Robert Ciżmowski 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do 

wspólnej realizacji projektu pn. „Wszyscy mamy równy start – wyrównanie szans dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” ”, planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2020 poz. 818)  do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach 

działania zarządu powiatu. 

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1146 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. 

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Dwór 

Gdański i miasta Gdynia. Celem dodatkowym jest podniesienie  poziomu i jakości usług 

edukacyjnych, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w edukacji przedszkolnej. 

Zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym projekcie będzie prowadzenie tzw. 

Akademii Rodzica. Rodzice dzieci w ramach tego zadania  będą objęci dodatkowym 

wsparciem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym. 

Budżet projektu to 4 453 713,60 w tym 12 500,00 na wykonanie zadania przez poradnię. 

  

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury 

edukacyjno-dydaktycznej.  

 

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

                                                              Przewodniczący Rady 

                                                    (-) 

                                                   Robert Ciżmowski 
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