
UGHWAŁA NR xvl/ 105 l 2012
RADY PoWIATU GDAŃsKlEGo

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyinego Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie ań. 35 ust. 1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatovvym

(tekst jednolity - Dz. U. z2001 r. Nr 142, póz. 1592 zpoŹn' zm')

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

s1

W Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego W Pruszczu Gdańskim,
uchwalonym uchwałą Nr XVlll111312008 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia
2008r., z poŹniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1)w$ 10
a) po punkcie 11 ,,11.Zespół radców prawnych: RP'' dodaje Się punkt 11a
w brzmieniu:

,,11a' Jednostka Realizująca Projekt pn. ,,Kompleksowe
- Etap l- Powiat Gdański'' : JRP''

b) po punkcie 15 ,,15. Samodzielne stanowiska ds. kontroli i

KAW'dodaje się punkt'16 w brzmieniu:
,,16. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu pn' ,,Kompleksowe zabezpieczenie

Żuław - Etap l - Powiat Gdański'' : MAo''

2) po $ 21 dodaje się $ 2'1a w następującym brzmieniu:

,,$21a.. Jednostka Realizująca Projekt pn.,,Kompleksowe zabezpieczenie
Zuław - Etap l - Powiat Gdański'' ,,JRP''

1' Jednostka Realizująca Projekt pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie Żuław
- Etap l - Powiat Gdański'' wykonuje zadania Powiatu w zakresie realizacji
projektu pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie Żuław _ Etap l - Powiat
Gdański''.

2. Do zadan Jednostki Realizującej Projekt pn' ,,Kompleksowe zabezpieczenie
Żuław - Etap l _ Powiat Gdański'' zwanego w dalszej części niniejszego
paragrafu,,projektem" naleŻy w szczegó l ności :
1 ) przygotowanie całego procesu inwestycyjnego projektu,
2) uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych

dla realizacji projektu,
3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne

w zakresie niezbędnym do realizacji projektu,
4) nadzor nad wykonawcami robot i usług w zakresie realizacji projektu,
5) monitorowanie postępu prac budowlanych w toku realizacji projektu,
6) zarządzanie finansowe projektem i prowadzenie rachunkowości projektu,

zabezpieczenie Zuław

audytu wewnętrznego:



7) sporządzanie niezbędnych sprawozdan związanych z realizacją projektu
ijego dofinansowania,

B) koordynacja prac wszystkich słuzb zaangaŻowanych W przygotowanie
projektu do realizaĄi oraz ostateczne wdrozenie, rozliczenie i przekazanie
projektu do eksploatacji.

3. Jednostka Realizująca Projekt pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie Żuław -
Etap l - Powiat Gdański'' przy realizacji swoich zadań podlega bezpośrednio
Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu pn.,,Kompleksowe zabezpieczenie
Żuław - Etap l- Powiat Gdański'',,MAou,

3) po $ 25 dodaje się $ 25aw następującym brzmieniu:

,,$25a. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie
Zuław - Etap l _ Powiat Gdański'' ,,MAo''

1' Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu pn. ',Kompleksowe zabezpieczenie
Żuław - Etap l - Powiat Gdański'' ,,MAo' odpowiedzialny jest za całościowe
wdrozenie i realizację projektu pn' ,,Kompleksowe zabezpieczenie Żuław _
Etap l _ Powiat Gdański'' zwanego w dalszej części niniejszego paragrafu
,,projektem".

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ,,MAo'' naleŻy
w szczególności:
1) zapewnienie realizacji projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie

o dofinansowanie orazzasadami zawańymi w prawie polskim i unijnym,
2) nadzór nad zaządzaniem administracyjnym, finansowym, technicznym

i rzeczowym projektu,
3) monitorowanie i kontrola realizaĄi projektu,
4) nadzor nad działalnością Jednostki Realizującej Projekt

pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie Żuław - Etap l_ Powiat GdańSki''''',

4) Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego W Pruszczu Gdańskim stanowiący

załącznlk nr 1 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodne

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodn

Powiatu

Rady

kiego



Uzasadnienie:

Kanał Raduni został wybudowany w średniowieczu w latach 1310 - 133B, dla
potrzeb gospodarczych i obronnych Gdańska' obecna trasa o całkowitej długoŚci
ca 13,50 km datuje się na lata 'l354-1356 i nosi nazwę Kanał ,,NoWa Radunia''.

Na znacznej długości Kanał biegnie wzdłuŻ zurbanizowanych obszarów
miejskich, a poziom wody w nim znajduje się do kilku metrów powyzej tych
obszarów.

obecnie Kanał Raduni na całej swej długości od Pruszcza Gdańskiego do
Biskupiej Górki w Gdańsku pełni w zasadzie rolę zbiornika retencyjnego dla wód
spływających z terenów jego zlewni, w ktorym szybko podnosi się stan wody w
poblizu największych wlewów, a następnie woda ta rozpływa się w doł i gorę
Kanału' Warunki te sprawiają, Że Kanał ulega szybkiemu napełnieniu i moze
dochodzić do przelewu wody ponad koroną wału, co Spowoduje jego rozmycie o
katastrofalnych skutkach dla nizej połozonych obszarów miejskich'

Stan tych umocnień Kanału na całym odcinku biegnącym przez powiat
gdański jest niedostateczny do ledwo zadawalającego z v,tyłączeniem odcinków
gdzie wykonane są ścianki szczelne stalowe. Ponadto na brzegu lewym na
niektórych odcinkach istniejące rzędne terenu są niŻsze od istniejących rzędnych
korony wału na brzegu prawym. Stan ten powoduje nieprzystosowanie tych
odcinkow Kanału do przepływu wód powodziowych.

Na skutek niedostatecznego stanu technicznego wału i istnienia
uprzywilejowanych dróg filtracji przez wał, moŻe dojśó do jego podmycia, a nawet
całkowitego rozmycia wału. Taka katastrofa wydarzyła się w 2001r'

W ramach Programu operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko lata 2oo7 _ 2013
(PoliS)' który jest częścią Funduszu Spójności, powstał projekt ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław" Na projekt ten składa się wiele
działan rea l izowa nych prze ki lku be neficjentów.
Powiat Gdański przystąpił do realizacji ww. projektu jako beneficjent dla części
pod nazwą : ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław _
Etap l - Powiat Gdański''. Projekt pen polega przede wszystkim na
przebudowie Kanału Raduni na terenie powiatu gdańskiego.
Projekt będzie finansowany W 15o/o z budzetu państwa i 85o/o z Funduszy
Spójności

W sierpniu 2011r. wyłoniono wykonawców Studium Wykonalności i Dokumentacji
Technicznej.
30.09.201'tr' Powiat Gdański złoŻył wniosek o dofinansowanie do lnstytucji
Wdrazającej (lW), którą jest NFoSiGW. Wniosek przeszedł pozytywnie l etap
oceny (ocena pod względem formalnym) i został przekazany do ll etapu ( ocena
pod względem merytorycznym)'
oceniając pod względem merytorycznym projekt, lW bada między innymi
gotowość beneficjenta do realizaĄi projektu, a tu najwazniejsze jest
przygotowan ie stru ktu r.

lW bada czy została wyłoniona W drodze przetargu lub powołana W ramach
struktur beneficjenta Jednostka Realizująca Projekt (JRP)'
Większość beneficjentów powołuje JRP we własnych strukturach, poniewaz
płace pracowników są kosztami kwalifikowanymi' Do pracy w JPR zatrudnia się
pracowników juŻ pracujących w jednostce, jak teŻ nowych. Dobrze
zorganizowana JRP zmniejsza koszty po stronie beneficjenta do minimum. W
skład JRP powinni wejśc pracownicy z róŻnych wydziałÓw, ktorzy będą czasowo
oddelegowani do JRP na cząstkę etatu. Do części zadań być moŻe konieczne



pracownikóW juŻ pracujących w jednostce, jak teŻ nowych. Dobrze
zorganizowana JRP zmniejsza koszty po stronie beneficjenta do minimum.
W skład JRP powinni wejść pracownicy z róŻnych wydziałÓw, którzy będą
czasowo oddelegowani do JRP na cząstkę etatu. Do części zadań być moze
konieczne będzie zatrudnienia nowych pracowników np. do zadań związanych
z nadzorem inwestorski' lnspektorów nadzoru inwestorskiego mozna równiez
wyłonić w przetargu jako firmę zewnętrzną. .

Następnym warunkiem, który zapisano W programie Polis, jest warunek
powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (tzw' MAo - Measure Authorising
Officer)
Beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do powołania MAo'
Jednak juz w tracie oceny wniosku o dofinansowanie, za powołanie MAo,
przyznawane są dodatkowe punkty.
MAo powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki' Kierownik
jednostki przekazuje pewien zakres kompetencji niezbędnych do realizaĄi
projektu MAo, w związku ztym MAo powinien być pracownikiem beneficjenta.
P'zed rozpoczęcia pełnienia funkcji MAo, niezbędne jest zdanie egzaminu
i uzyskania nominacji od Ministra Środowiska przez kandydata.
MAo moŻe pełnić funkcję kierownika JRP, co będzie miało miejsce w Starostwie
Gdańskim (przynajmniej W do czasu podpisania umowy o dofinansowanie
i rozpoczęcia realizacji robót budowlanych)' W trakcie realizaĄi projektu moze
okazać się niezbędne ustanowienie kierownika JPR - Wice MAo.




