
ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 07 marca 2016 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i przygotowania wniosków aplikacyjnych  

                    na działania  wynikające   z powiatowej koncepcji szkolnictwa zawodowego 

 

Na podstawie art.33  i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z postanowieniami uchwały Nr 

133/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 listopada 2015 r. ,0020zarządzam 

co następuje:  

 

§ 1. 

1. Powołuję Zespół ds. opracowania i przygotowania wniosków aplikacyjnych na działania  

wynikające   z powiatowej koncepcji szkolnictwa zawodowego, przyjętej uchwałą Zarządu 

Powiatu nr 133/2015 z dnia 23.11.2015r. w składzie:  

1) Agnieszka Glazer– inspektor ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Gdańskim;  

2) Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;  

3) Roman Gaza – inspektor ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Gdańskim;  

4) Tomasz Rusinowicz – podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;  

5) Marek Miszewski – podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;  

 

2. Celem zespołu jest przygotowanie i sporządzenie wniosków aplikacyjnych w ramach 

konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski  zgodnie z przedsięwzięciem 

strategicznym  pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 

uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”.  

 

§ 2. 

Do zadań poszczególnych członków zespołu należeć będzie:  

1. Prowadzenie negocjacji  z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego  w zakresie włączenia 

zakresu powiatowej koncepcji do przedsięwzięcia strategicznego, opracowania merytoryczne                         

z zakresu oświaty dotyczące podejmowanych działań, pomoc przy opracowaniu wniosków 

aplikacyjnych  – odpowiedzialny Agnieszka Glazer, Wioletta Przyborowska.  

2. Przygotowanie i prowadzenie procedur dotyczących wykonania dokumentów niezbędnych 

do złożenia wniosku aplikacyjnego zgodnie z planem gotowości – odpowiedzialni Roman 

Gaza, Tomasz Rusinowicz.  

3. Pomoc merytoryczna z zakresu prawa budowlanego na każdym etapie prac – 

odpowiedzialny Marek Miszewski.  



4. Opracowanie i złożenie wniosków aplikacyjnych (działania miękkie i twarde) – 

odpowiedzialny Tomasz Rusinowicz.  

 

§ 3. 

Powołany Zespół pracuje do czasu złożenia pełnej dokumentacji w ramach ogłoszonych 

konkursów.  

 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Wicestaroście Nowodworskiemu.  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

STAROSTA  

       (-)  

                                                                                                                              Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

Dnia 18 lutego 2016 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął uchwałę 

zatwierdzającą plan gotowości działań niezbędnych do realizacji koncepcji szkolnictwa 

zawodowego na terenie Powiatu Nowodworskiego.  

W celu realizacji poszczególnych etapów zadania, tj. przygotowania i sporządzenia wniosków 

aplikacyjnych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego zgodnie z przedsięwzięciem strategicznym  pn. „Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego 

rynków pracy”, należało powołać zespół spośród pracowników merytorycznych Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

Niniejszy dokument reguluje zakres prac i odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu .  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 

 

STAROSTA  

       (-)  

                                                                                                                              Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 


