
UCHWAŁA NR 164/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 lutego 2016 r. 
 

 
w sprawie zatwierdzenia planu gotowości działań niezbędnych do realizacji koncepcji   
szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Nowodworskiego.     
 
 
 
           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                       
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. 
zm.)  uchwala się: 
 
 

§ 1. 
 

Zatwierdza się plan gotowości działań niezbędnych do realizacji koncepcji szkolnictwa 
zawodowego na terenie Powiatu Nowodworskiego stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.  
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Nowodworskiemu. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Starosta 
(-) 

Zbigniew Ptak 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

U z a s a d n i e n i e  
 

 W wyniku konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski, 

powiatowa koncepcja szkolnictwa zawodowego przyjęta uchwałą nr 133/2015 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 listopada 2015 roku uzyskała pozytywną 

ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej. Szczegółowy zakres Koncepcji, który może 

zostać włączony do Przedsięwzięcia strategicznego dotyczy rekomendowanych przez 

Komisję branż: Turystyka, sport i rekreacja, Meblarstwo ,ICT i elektronika wył ącznie                     

w obszarze kształcenia: elektronika. Branża Transport, logistyka, motoryzacja                     

w obszarze: motoryzacja uzyskała status branży „potencjalnej”  tj. w przypadku decyzji 

Zarządu Województwa Pomorskiego o rozszerzeniu zakresu Przedsięwzięcia, może zostać 

włączona do realizacji. Decyzja w tej sprawie zapadnie w terminie późniejszym.   

W związku z powyższym należy określić plan gotowości powiatu dotyczący tzw. „twardych” 

zadań tj. modernizacji pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym 

na pracownie zawodowe.  

Zgodnie z założeniami plan gotowości należy złożyć do dnia 19 lutego 2016 roku  do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 
 
 

Starosta 
(-) 

Zbigniew Ptak 
 



 

PLAN GOTOWOŚCI      Załącznik do uchwały nr 164/2016  
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd 
z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

Nazwa dokumentu (jeśli dotyczy) Przedmiot Format Odpowiedź/Komentarz 

Studium wykonalności Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] Zapytania ofertowe 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] Luty/Marzec 2016 r. 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] Czerwiec 2016 r. 
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Decyzja/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

Termin złożenia wniosku [miesiąc, rok] Marzec 2016 r. 

Przewidywany termin uzyskania dokumentu [miesiąc, rok] Maj 2016 r. 

Zaświadczenie NATURA 2000 Termin złożenia wniosku [miesiąc, rok] - 

Przewidywany termin uzyskania dokumentu [miesiąc, rok] - 

Raport z oceny oddziaływania na środowisko Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Dokumentacja techniczna Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] Zapytania ofertowe  

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] Luty/marzec 2016 r. 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] Maj 2016 r. 

Program funkcjonalno – użytkowy Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Pozwolenie/pozwolenia na budowę / 

Zgłoszenie budowy / ZRID 

Termin złożenia wniosku [miesiąc, rok] Czerwiec/lipiec 2016 r. 

Przewidywany termin uzyskania dokumentu [miesiąc, rok] Sierpień/wrzesień 2016 r. 



Nazwa dokumentu (jeśli dotyczy) Przedmiot Format Odpowiedź/Komentarz 

Dokumentacja przetargowa Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] Wrzesień/październik 2016 r. 

Audyt energetyczny Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Lokalny program rewitalizacji Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Umowa partnerska Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Zabezpieczenie środków Sposób zabezpieczenia [opis] Uchwała budżetowa  

Instytucje współfinansujące [opis] - 

Inne dokumenty/czynności niezbędne: Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

Inne dokumenty/czynności niezbędne: Sposób wyłonienia wykonawcy [opis] - 

Termin wyłonienia wykonawcy [miesiąc, rok] - 

Termin sporządzenia dokumentu [miesiąc, rok] - 

 


