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do realizacji
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"Aktywizacja osób

projektu:

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

bez pracy na regionalnym

Operacyjnego

pozakonkursowe"

Programu

współfinansowanego

z Europejskiego

Funduszu

rynku pracy - projekty
Edukacja

Wiedza

Rozwój

Społecznego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j.1.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późno zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i
20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późno zm.)
Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza

i przystępuje

pozostajqcych

bez

pracy

się do realizacji
w

powiecie

projektu:
kolskim

"Aktywizacja
(IV) "

w

osób młodych

ramach

Działania

1.1 :" Wsparcie osób młodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty
pozakonkursowe"

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy ramowej zawartej na okres od
01.01.2018r.

do 30.Q6.2019r. przez Powiatowy

Urzędem Pracy

w Poznaniu

Urząd Pracy w Kole z Wojewódzkim

w wysokości 3 163349,36 zł (z czego w 2018r. - 2433 345,66

zł, natomiast w 2019r. -730 003,70 zł).
I

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2017

L,

poz. 1868, z późno zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2

i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późno zm.) Powiat Kolski wykonuje zadania w
zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Wobec

powyższego

młodych pozostających

przedstawienie

projektu:

"Aktywizacja

bez pracy w powiecie kolskim (IV)" w ramach Działania

"Wsparcie osób młodych pozostających
pozakonkursowe"

do realizacji

osób
1.1

bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do zaktywizowania 309 osób
bezrobotnych do 30 r. życia z powiatu kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracyw Kole.
Ze . względu

na

wyżej

wyrmernone

okoliczności

SIę na przystąpienie i realizację przedmiotowego

Kolski

zdecydował

projektu, którego dokładne oznaczenie

wskazane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Stąd Zasadne i konieczne jest podjęcie tej uchwały.
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