
UCHW ALA NR. X.lX ..).;~?~.u :2,Ot)

RADY POWIATU KOLSKIEGO

Z DNIA .~ .... ~.~~.p.~\~..../Q.19 J

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do

dnia 31.12.2020 r. projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujqcych

pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 17. art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05.06.1998 r.

o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) w związku z art. 26 ust.

5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1465)

Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

s l:;

Zwiększa SIę wartość projektu: .Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych

poszukujących pracy w powiecie kolskim (V) ". współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacjo

:::(/\1 oc/owo osob bezrobotnych iposzukujących pracy -- projekty pozakonkursowe realizowane

PC!!Z PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do

wartości ogółem: 2 735 846.86 zł, w tym:

- \Ą 2Ol 9 r. - l l 25 953. O2 zł.

- \,\ 2020 r. - l 609893.84 zł.

real izowanego w okresie od O1.01.2019 r. do 31.12.2020 l'.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

§ 3

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu.' lslqegona~( 6~'M

Marek Śwzq'?e'k

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ...x.LX.f,..!J.?,Q.I ..QJ19
RADY POWIATU KOLSKIEGO

Z DNIA ..f.~..J~.~~.p.~4....&~),lqv

Zgod n ie z art. 4 ust. pkt 17, a11. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05.06.1998 r.

o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511. ze zrn.) Powiat Kolski wykonuje zadania

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Wohec powyższego przedstawiono do realizacji projekt: ..Aktywizacja zawodowo osob bezrobotnvch i

poszukujqcych pracy w powiecie kolskim (V) .. w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Procy, Działanie

6. I Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe

realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co do którego przyjęto

Uchwałę Nr X/73/20 I9 z dnia 3 I .05.20 I9 r. w sprawie zatwierdzenia iprzystąpienia do realizacji w

okresie od dnia OJOJ.20fY r. do dnia 3J.12.2020 r. projektu ..Aktywizacja zawodowa osob

bezrobotnych i poszukujących pracy Hi powiecie kolskim (V)" wspołfinansowanego ::::esrodkow

Europejskiego Funduszu Społecznego IV rantach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operctcyj17ego 20/-1-2020. co przyczyni się do zaktywizowania co najmniej 302 osób bezrobotnych z

po« iatu kolskiego zarejestrowanych \\ Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu gwarantuje możliwość wykorzystania zaoszczędzonych

środków do wysokości limitu określonego na dany rok budżetowy. po wprowadzeniu odpowiednich

zmian w projektach finansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z tym wystąpił o przesunięcie powstałych

oszczędności Funduszu Pracy w wysokości 168.000,00 zł z budżetu projektu ..Aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)" w celu wykorzystania ich na

projekt ,.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)"

mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków.

W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega ogólna wartość projektu. która wyniesie po

zmianach 2 735 846,86 zl (w 2019 r. - I 125953,02 zł, a w 2020 r. - I 609893,84 zł).

Ze względu na wyżej wynuernone okoliczności powiat kolski zdecydowal

się na przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu. a następnie na zwiększanie jego wartości.

co czyni zasadnym podjęcie tej uchwały - ,

WICESTARQSTA

(__ Sylwester Chęciński
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