
Uchwała Nr 276/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 13 października 2016 r.  

 

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej. 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/115/2016 

Rady Powiatu   w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 r., w sprawie wyrażenia 

woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni                       

z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, uchwala się: 

 

§ 1. 

Udziela się upoważnienia dla Pana Zbigniewa Ptak – Starosty Nowodworskiego i Pana 

Lubomira Głowackiego – Członka Zarządu do podpisania umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”, stanowiącej załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 273/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia                   

6 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej. 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

  



Uzasadnienie 

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjęła uchwałę                 

Nr XVI/115/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do 

wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do 

realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. W wyniku podjętych prac przygotowany i złożony został wniosek                           

o dofinansowanie projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”, który został 

zatwierdzony do dofinansowania.   Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem 

Pomorskim. Niezbędnym elementem partnerstwa jest podpisania umowy partnerskiej. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu 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. 

W załączonej umowie partnerskiej, zgodnie z wnioskiem z dnia 6.10.2016r. Urzędu 

Marszałkowskiego, dodano zapis - § 1 pkt.6, dotyczący możliwości refundacji środków 

finansowych poniesionych na realizację projektu w roku 2015. Ponadto w § 7 pkt 26 dodano 

zapis dotyczący konta do dokonywania zwrotów finansowych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 


