
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia Jl \4mJdc.~ 2020r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
16 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu:
"Aktywizacja osób młodyc/z pozostajqcych bez pracy w powiecie kolskim (J1" w
ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostajqcycb bez pracy na regionalnym
rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 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.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 2019 r. poz. 1482, z późno zm.)

Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wartość projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie kolskim (V) " w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających 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 01.01.20 19r. do 31.12.2022r. przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kole z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w wysokości
6 652 790,82 zł, w tym:
- w 2019r. - w wysokości 1 576075,15 zł,
- w 2020r. - w wysokości 1 796 214,19 zł,
- w 2021r. - w wysokości 1 837520,63 zł,
- w 2022r. - w wysokości 1 442 980,85 zł

c
§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

l. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



o
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr ..QD.2Q:.&.~.j?O...JP.łQ
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia Al ~~.~.w 2020r.

Zgodnie z alt. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. l, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), alt. 9 ust. l pkt 2 i pkt 20 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. U. z 2019 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 (t.j. 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 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16

sierpnia 2018r. przedstawiono do realizacji projekt: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez

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

pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, co przyczyni się do

zaktywizowania co najmniej 481 osób bezrobotnych do 30 roku życia z powiatu kolskiego

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w konsekwencji pandemii wywołanej przez COVID-19

i działań podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających walkę z jej

skutkami, uruchomił nowe instrumenty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Wobec

powyższego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwiększył kwotę projektu na realizację nowych

zadań powierzonych PUP w Kole.

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

zmianach 6652790,82 zł (w 2019 r. - l 576075,15 zł, w 2020 r. - l 796214,19 zł, w 2021 r. -

l 837 520,63 zł i w 2022 r. - l 442980,85 zł).

Ze względu na wyżej wymienione okoliczności Powiat Kolski zdecydował SIę na

przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, a następnie na zwiększenie jego wartości, którego

dokładne oznaczenie wskazane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Stąd zasadne i konieczne jest podjęcie tej uchwały.
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