BR.0050.37.2018
ZARZĄDZENIE NR 870/18
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych , które wniosą do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe do wspólnego przygotowania,
realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w
powiatach chojnickim i człuchowskim”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1460 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia
projektu partnerskiego pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim
i człuchowskim” planowanego do złożenia w konkursie dla działania 3.1. Edukacja przedszkolna
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Nabór dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku.

1)
2)
3)
4)

§ 2.
Powołuje się Komisję ds. wyboru Partnerów projektu w składzie:
Przewodniczący Komisji – Grzegorz Klauza – Zastępca Burmistrza Czersk,
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dawid Prochowski,
Członek Komisji –Wojciech Witkowski,
Członek Komisji –Blanka Janke-Puchowska.
§ 3.
Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek
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Uzasadnienie
Zgodnie ze szczegółowym opisem Priorytetów RPO WP 2014-2020 preferowane będą projekty
realizowane w partnerstwie. Wybór Parterów powinien nastąpić w ramach konkursu zgodnie z art. 33
Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).
W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 wydanie niniejszego zarządzenia uznaje
się za konieczne i uzasadnione.
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