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ZARZ4DU POWIATU OTWOCKIEGO

z皿誰個的上納A私.

w sprawie udzieIeni種peho血OCnietw種do dokonywania w imieniu Powintu Otwockiego

czynnodei zwi年Z種nyCh z re種liz機軸PrOjektu pn. ”Aktywiza句a o§6b w wieku 30 l種t i wi?Cej

POZO§t‘庇Cych bez pracy w powiecie otwoc脆血(lV)”

Na podstawie prz印isu art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz・ 920) w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004r. o promodi zatrudniehia i instytuQjach ry血u pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z p6Zn. zmリ

Zarz担Powiatu w Otwocku uchwala, CO nastePl直

§ l. l. Udziela si? PeInomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Otwocku

do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynnoSci zwiqzanych z realiza扇Pr。jektu

pn. ,的rwiza垂os6b w wieku 30 1at i wiecej pozost祖cych bez pracy w powiecie otwockim

(IV),, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W句ew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014

- 2020 O§ priorytetowa VIII Rozw句rynku pracy Dzialahie 8.1 - AktywizaQja zawodowa os6b

bezrobetnych p重ZeZ PUP i przeeiwdzialania skutkom epidemii COVID-1 9.

2. Zakres upowa±nienia zawiera zalapznik do niniejszej uchwaly.

3. Niniej sze pelnomoonictwo upowaZnia do udziel ama dal szych pelnomocnictw.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

§ 3. Uchwaねwchodzi w dycie z dniem poqj?Cia.
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pELNOMOCNICTWO N..執拗

Na podstawie przepisu art. 33 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz" 920) w zwiazku z a正9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004r. o promo華zatrudnienia i instytuQjach rynku pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1409 z p6Zn・ Zm.)

Zarzad Powiatu Otwockiego udziela pelnomocnictwa:

Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Otwocku -

Pani Danucie WoIski旬-Rzewuskiej

do r印rezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczapych realizady prqjektu

pn. ”Aktywizapja os6b w wieku 30 lat i wiecej pozostajapych bez pracy w Powiecie Otwockim

(IV)” w ramach Regionalnego Progranu Operacyjnego WQjew6dztwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 O§ priorytetowa VⅢ Rozw句rycku pracy Dzialanie 8. 1 - Aktywizapja zawodowa os6b

bezrobotnych przez PUP i przeciwdzialania slrutkom epidemii COVID-1 9.

Pehomocnictwo upowaZnia w szczeg6lno§ci do:

一POdpisania i z書ozenia wniosku o dofinansowanie prQjektu,

- Skladania wszelkich o§wiadcze血w zwiqzku ze zIozonym wnioskiem o dofinansowanie prQjektu,

- POdpisania oraz aneksowania umowy o dofinansowanie p叫cktu,

- Skladania o§wiadczed woli w zwi‘由cu z realiza(涙prqiektu,

- rOZliczania prQjektu,

- imych decyzji wi細CyCh dotyczapych prQjcktu

NiniQjsze pehomocnictwo upowaZnia do udzielania dalszych pehomocnictw w powy乞szym

zakresie.
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Uzasadnienie do uchwaly Zarzadu Powiatu

W zwiazku z ogloszonym przez WQjew6dzki Urzad Pracy w Warszawie naborem wniosk6w

O dofinansowanie prqiekt6w ze stodk6w Europejskiego Funduszu Spo書ecznego w ramach Regionalnego

Programu Operac)jnego Wqiew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OS priorytetowa VⅡI Rozw句

rynku pracy Dziaねnie 8.1 - Aktywizaqia zawodowa os6b bezrobotnych przez PUP i przeciwdzialania

Skutkom epidemii COVID- 1 9, Powiatowy Urzad Pracy w Otwocku opracowal wniosek o dofinansowanie

prqiektu pnっ,AktywizaQia os6b w wieku 30 lat i wi?Cej pozost雀japych bez pracy w powiecie otwockim (IV)”

Celem projektu jest zwiekszenie mo乞1iwo§ci zatmdnienia os6b w wieku 30 lat i wiecei nalezacych

do gmup defaworyZOWanyCh pozost唾ねcych bez pracy w powiecie otwockim.

W ramach prQjektu wsparciem zostanie o彊tych 163 osoby w wieku 30 lat i wiecQj naleZapych do co

nqjmniQj jednQj z grup defaworyzowanych,亙　kobiety, OSOby o niskich kwalifikaqjach, OSOby

Z niepehosprawno§ciami, OSOby dfugotrwale bezrobotne, OSOby powyzQj 50 roku Zycia, OraZ meZCZyZni

W Wieku pomi?dzy 30 a 49 rokiem zycia.

W ramach prqiektu b?da realizowane ushg= instrumenty rynku pracy okre$1one w ustawie z dnia

20 kwietnia 2004 r. o promoqii zatrudnienia i insty〔uQjach rynku pracy, Z Wy書apzeniem rob6t publicznych.

Udzielanie wsparcia w postaci usfug i instrument6w wskazaI-yCh w ww. ustawie musi zosta6 poprzedzone

POglebionq analizq umi∈彊tnoSci, Predyspozydy, PrOblem6w zawodowych danego uczestnika pr匂ektu m.in.

POPrZeZ OPraCOWan ie/aktualizaQj e Indywidualnego Planu Dzialania.

Planowane fomy wsparcia w ramach prqiektu to: jednorazowe料odki na po彊Cie dzialalnofoi gospodarczQj,

StaZ, SZkolenia.

Ok「es realizacji projektu: Ol.Ol.202l - 31.12.2022.

Ustalona kwota鉦odk6w w ramach RPO dla powiatu otwockiego to:

- Og61em-2 528 011,08 zI(2021r. - 1 260 045,98 z青; 2022r.一1 267 965,10 zl)

Wtym:

一kwotawcz細i EFS (80%)-2 022 408,86 zI (2021r.- 1 008 036,78 z書; 2022r. - 1 014 372,08 z十)

- kwota w cz挙ci wk書adu kr年iowego (20%) - 505 602,22 zI (202lr.一252 009,20 zふ; 2022r. - 253 593,02 z書).

Ponadto konieczno鍔udzielenia pehomocnictwa wynika z zapis6w umowy o dofinansowanie, kt6ra

WSkaz巾e pehomocnictwo jako jej zalacznik. Umowa zostanie podpisana po pozytywnym zaakceptowaniu

Wniosku przez instytuQje w kt6rej zostal ztohony wniosek.

Pelnomocnictwo upowaznia w szczeg6lno§ci do:

- POdpisania i z富o2enia wniosku o dofinansowanie prQjektu,

- Sk士adania wszelkich oSwiadczeh w zwi年zku ze zIozonym wnioskiem o dofinansowanie prqiektu,

- POdpisania oraz aneksowania umowy o dofinansowanie p】旬ektu,

- Sk士adania o§wiadczeh woli w zwiazku z realizaqia pr匂ektu,

- rOZliczania prqiektu,

- imych decyzj i wi細CyCh dotyczqcych prqiektu.

Ponadto w celu zachowania ciaglo;ci realizadi prqiektu w trakcie usprawiedliwionej nieobecnoSci Dyrektora

PUP wniosk申e o zapis w uchwale upowazniaiacy Dyrektora PUP do udzielania dalsrych pehomocnictw.
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