
Uchwała NR 285/XLIV/10
w sprawie zatwierdzenia projektu „Większy dostęp - Lepsza skuteczność” 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 285/XLIV/10

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Większy dostęp - Lepsza skuteczność” 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 i  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 zw. z art. 9 ust. 1 pkt 20
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierającego Priorytet VI
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 z dnia
28 września 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się projekt  pt. „Większy dostęp - Lepsza skuteczność” opracowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Otwocku w odpowiedzi  na konkurs  nr 1/6.1.2/2010,  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. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 248 520,00 zł, w tym:
- wkład własny powiatu – 37 278,00 zł,
- kwota dofinansowania projektu (środki unijne) – 211 242,00 zł.

2. W podziale na lata realizacji budŜet projektu wynosi:
1) w 2010 roku:
- wkład własny powiatu - 5 202,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwa zł),
- kwota dofinansowania  projektu (środki  unijne) – 29 478,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy
czterysta siedemdziesiąt osiem zł);
2) w 2011 roku:
- wkład własny powiatu – 9 999,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł ),
- kwota dofinansowania projektu (środki unijne) 56 661,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt jeden zł);
3) w 2012 roku:
- wkład własny powiatu – 10 653,00 (słownie: dziesięć tysiecy sześćset pięćdziesiąt trzy zł),
-  kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  –  60 367,00 (słownie:  sześćdziesiąt  tysięcy  trzysta
sześćdziesiąt siedem zł);
4) w 2013 roku:
- wkład własny powiatu – 11 424,00 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł),
-  kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  –  64  736,00  (słownie:  sześćdziesiąt  cztery  tysiące
siedemset trzydzieści sześć zł).

3. Wkład własny powiatu, będzie zabezpieczony w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2010, 2011, 2012 i
2013.

§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

Powiatowy Urząd  Pracy  w  Otwocku  w  dniu  29.03.2010  r.  złoŜył wniosek  o  dofinansowanie  projektu
„Większy  dostęp  –  Lepsza  skuteczność”  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 1/6.1.2/2010.
Celem głównym projektu jest  zwiększenie  dostępności  i  jakości  usług pośrednictwa  pracy i  doradztwa
zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2010-2013.
Do celów szczegółowych naleŜą:
-  wsparcie  na  rzecz  zatrudnienia  kluczowego  personelu  realizującego  działania  skierowane  do  osób
bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  poprzez  dofinansowanie  zatrudnienia  doradcy  zawodowego  i
pośrednika pracy,
- upowszechnianie i wzrost jakości usług pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o jednego
pośrednika pracy (w stosunku do stanu na dzień 01.01.2008),
-  upowszechnianie  i  wzrost  jakości  usług  doradztwa  zawodowego  poprzez  zwiększenie  zatrudnienia  o
jednego doradcę zawodowego (w stosunku do stanu na dzień 01.01.2008).

Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. – 31.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 248 520,00 zł, w tym:
- wkład własny powiatu – 37 278,00 zł,



- wkład własny powiatu – 37 278,00 zł,
- kwota dofinansowania projektu (środki unijne) – 211 242,00 zł.

W podziale na lata realizacji budŜet projektu wynosi:
1) w 2010 roku:
- wkład własny powiatu - 5 202,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwa zł),
- kwota dofinansowania  projektu (środki  unijne) – 29 478,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy
czterysta siedemdziesiąt osiem zł).
2) w 2011 roku:
- wkład własny powiatu – 9 999,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł),
- kwota dofinansowania projektu (środki unijne) 56 661,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt jeden zł).
3) w 2012 roku:
- wkład własny powiatu – 10 653,00 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy zł),
-  kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  –  60 367,00 (słownie:  sześćdziesiąt  tysięcy  trzysta
sześćdziesiąt siedem zł).
4) w 2012 roku:
- wkład własny powiatu – 11 424,00 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł),
-  kwota  dofinansowania  projektu  (środki  unijne)  –  64  736,00  (słownie:  sześćdziesiąt  cztery  tysiące
siedemset trzydzieści sześć zł).

Aby projekt otrzymał dofinansowanie dokumentem niezbędnym do podpisania umowy jest:
-  dokument  potwierdzający wniesienie  wkładu własnego  – uchwała  jednostki  samorządu terytorialnego
wyraŜająca zgodę na realizację projektu wraz z oświadczeniem o wniesieniu określonego wkładu własnego,
- pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak


