
Uchwała nr 199/XXXII/09
Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe perspektywy – Nowa jakość” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

UCHWAŁA NR 199/XXXII/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe perspektywy – Nowa jakość” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych w regionie”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z
późn.  zm.) i  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki  zawierający Priorytet  VI  „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. uchwala
się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się projekt pt. „Nowe perspektywy - Nowa jakość” opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy
w  Otwocku  w  odpowiedzi  na  konkurs  Nr  1/6.1.2/2009,  ogłoszony  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w
Warszawie.
2. Wnioskodawcą projektów z ust. 1 oraz beneficjentem udzielonej pomocy ze środków publicznych jest
Powiat Otwocki / Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

§ 2.

Całkowita wartość projektu wynosi 108.621,00 zł, w tym:
 wkład własny powiatu - 16.293,15 zł,
 kwota dofinansowania projektu (środki unijne) – 92.327,85 zł.

W podziale na lata realizacji budżet projektu wynosi:
1) w 2009 roku:

 wkład własny powiatu - 12.055,35 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt  pięć złotych trzydzieści
pięć groszy),

 kwota dofinansowania  projektu (środki  unijne) – 68.313,65 zł (słownie: sześćdziesiąt  osiem tysięcy
trzysta trzynaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
2) w 2010 roku:

 wkład  własny  powiatu  –  4  237,80  zł (słownie:  cztery  tysiące  dwieście  trzydzieści  siedem złotych
osiemdziesiąt groszy),

 kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  -  24.014,20  zł (słownie:  dwadzieścia  cztery tysiące
czternaście złotych dwadzieścia groszy).
Wkład własny powiatu, będzie zabezpieczony w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 i 2010 .

§ 3.

Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Zarząd Powiatu udzieli pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

§ 5.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w dniu 27 marca 2009 r.  złożył wniosek o dofinansowanie projektu
„Nowe perspektywy - Nowa jakość” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w
realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  w  regionie”,  w  odpowiedzi  na
ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie konkurs Nr 1/6.1.2/2009.
W  wyniku postępowania  konkursowego i  pozytywnej  oceny merytorycznej  wniosek złożony przez  urząd
został pozytywnie oceniony (w załączeniu lista rankingowa opublikowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Warszawie).
Celem głównym projektu  jest  podnoszenie  jakości  usług  świadczonych  na  rzecz  osób  bezrobotnych  i
poszukujących pracy.
Do celów szczegółowych należą:

 upowszechnianie  pośrednictwa  pracy  i  poradnictwa  zawodowego  poprzez  zwiększenie  liczby
zatrudnionych doradców zawodowych i pośredników pracy, co ułatwi klientom urzędu dostępność do tych
usług,

 podniesienie  kwalifikacji  kluczowych  pracowników,  poprzez  szkolenia  związane  ze  specyfiką
realizowanych zadań.



realizowanych zadań.
Okres realizacji projektu: 01.01.2009r. – 30.06.2010 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 108.621,00 zł, w tym:

 wkład własny powiatu - 16.293,15 zł,
 kwota dofinansowania projektu (środki unijne) – 92.327,85 zł.

W podziale na lata realizacji budżet projektu wynosi:
1) w 2009 roku:

 wkład własny powiatu - 12.055,35 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt  pięć złotych trzydzieści
pięć groszy),

 kwota dofinansowania  projektu (środki  unijne) – 68.313,65 zł (słownie: sześćdziesiąt  osiem tysięcy
trzysta trzynaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
2) w 2010 roku:

 wkład  własny  powiatu  –  4  237,80  zł (słownie:  cztery  tysiące  dwieście  trzydzieści  siedem złotych
osiemdziesiąt groszy),

 kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  -  24.014,20  zł (słownie:  dwadzieścia  cztery tysiące
czternaście złotych dwadzieścia groszy).

Aby projekt otrzymał dofinansowanie dokumentem niezbędnym do podpisania umowy jest:
 dokument  potwierdzający wniesienie  wkładu własnego – uchwała jednostki  samorządu terytorialnego

wyrażająca zgodę na realizację projektu,
 pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


