UCHWAŁA

Nr LI / 331/2018

RADY POWIATU KOLSKIEGO
Z DNIA 30 sierpnia 2018r.

w sprawie
01.01.2019

r.

zatwierdzenia

do

dnia

i przystąpienia

31.12.2020

r.

do realizacji

projektu:

w okresie

"Aktywizacja

osób

pozostających

bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w ramach Programu

od dnia

młodych

ze środków

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późno zm.) w związku z art. 26
ust.

5

ustawy

z

dnia

20

kwietnia

2004

roku

o Narodowym

Planie

Rozwoju

(j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 478) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

Rada Powiatu Kolskiego zatwierdza i przystępuje w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
do realizacji projektu: "Aktywizacja
kolskim (V)", współfinansowanego
priorytetowej
pozostajqcych

osób młodych pozostających

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

l Osoby młode na rynku pracy, Działania
bez pracy

bez pracy w powiecie

na regionalnym

rynku pracy

Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego

1.1 "Wsparcie
- projekty

osób młodych

pozakonkursowe,

Funduszu Społecznego,

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o wartości ogółem: 4 933 967,67 zł, w tym:
- w 2019 r. - w wysokości 2 172 794,96 zł,
- w 2020 r. - w wysokości 2 761 172,71 zł.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

/~

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
prze~

RadyPowiatu
Marek Tomteki

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY

Nr LI/33112018

RADY POWIATU KOLSKIEGO
Z DNIA 30 sierpnia 2018r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym

(j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późno zm.) Powiat Kolski

wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku

pracy.
Wobec powyższego

przedstawienie

do realizacji

projektu:

"Aktywizacja

osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób
młodych pozostajqcych
Programu Operacyjnego

bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe"
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego

z Europejskiego

Funduszu Społecznego przyczyni się do zaktywizowania 481 osób bezrobotnych do 30 roku
życia z Powiatu Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.
Ze względu na wyżej wymienione okoliczności Powiat Kolski zdecydował SIę na
przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, co czyni zasadnym podjęcie tej uchwały.

