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w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.29.34.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Ak(vwizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujqcyck pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 6.1 ,.,Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujqcych pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez

PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 4 ust. I pkt 17, art. 32 ust. I, art. 33 ustawy z dnia 05.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.) art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy
z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,
z późno ZI11.)

Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wartość projektu: "Ak(vwi::acja zawodowa osób bezrobotnych iposzukujących pracy w
powiecie kolskim (V)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez
PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy ramowej zawartej na okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Poznaniu w wysokości 2 735 846,86 zł (z czego w 2019 r. - l 125953,02 zł, natomiast w 2020 r. _
1 609 893,84 zt).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski , .

Wicestarosta - Sylwester ChęcińskL , .

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak ....

Członek Zarządu - Zbignie~'Ja~ecki/ .
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Zgodnie z art. 4 ust. l pkt 17. art. 32 ust. l. art. 33 ustawy z dnia 05.06.1998 r.

o samorządzie powiatowym Ci .t.: Dz. U. z 20 J 9 r., poz. 511. ze zrn.), art. 9 ust. J pkt 2 i pkt 20 ustawy

z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. l). z 20 J 9 r. poz.

1482, z późno zm.) Powiat Kolski wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz

aktywizacji lokalnego rynku pracy, a zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania

powiatu określone przepisami prawa m.in. przy pomocy jednostek organizacyjnych powiatu, w tym

powiatowego urzędu pracy. Zgodnie w w/w przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz., 1482, z późno zm.) Powiatowy Urząd

Pracy w Kole pozyskuje i gospodaruje środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu

aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz realizuje projekty w zakresie promocji zatrudnienia w tym

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i Funduszu Pracy.

Wobec powyższego Uchwałą Nr 0025.29.34.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia

22.05.2019 r. przedstawiono do realizacji projekt: "Akt)/wizacjo zawodowa osob bezrobotnych i

poszukujących pracy w powiecie kolskim (Vr w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy. Działania

6.1 Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe

realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20 J 4 - 2020

wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co przyczyni się do

zaktywizowania 302 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu kolskiego zarejestrowanych

w 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

zrruan w projektach finansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Prac) 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 "Ak(ywizacja 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

ZIl1ianach 2 735 846,86 zł (w 2019 r. - I 125 953,02 zł, a w 2020 r. - I 609893.84 zł).

Ze względu na wyżej wyrruenione okoliczności Powiat Kolski zdecydował

się na przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu. a następnie na zwiększenie' ~ "}aI1ości,

ktorego ~okladlle ozn~czel~ie wsk~zane z~)st~ło p.rzez Wojewódzki Urząd Prac~w ~~ (:,:~:i,U~;1' , '"'"' "1
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