
Uchwała Nr 217/XXXII/2005
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 –
2006, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2
„Perspektywy dla młodzieŜy,” schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku pracy Pt. „Moja przyszłość
zawodowa”, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a) Wspieranie
osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych pt. „ Nowa szansa”, oraz zabezpieczenie
prawidłowego wydatkowania środków.

Na podstawie  art.  4  ust  1 pkt  17 i  art.  12 pkt  9,  art.  32 ust  1 ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r. o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 poz.
1001 ze  zmianami) i  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Parcy z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w sprawie
przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 ( Dz.
U. z 2005 r. Nr 40 poz. 382) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu składania i
wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji  projektu oraz wzoru umowy w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój  zasobów Ludzkich 2004-2006 ( Dz. U. z  2004 r. Nr 234 poz. 2348) oraz art. 52
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ),
Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1.

WyraŜa się zgodę na :
1) realizację projektu w ramach Działania 1.2 „ Perspektywy dla młodzieŜy”,
schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku pracy Pt. „Moja przyszłość zawodowa”, o wartości  całkowitej
655.600 zł. w odpowiedzi na konkurs Nr 6/1.2a/05 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
2)  realizację  projektu w ramach Działania  1.3 Przeciwdziałanie  i  zwalczanie  długotrwałego  bezrobocia,
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych
pt. „Nowa szansa” o wartości całkowitej 345.100 zł w odpowiedzi na konkurs Nr 7/1.3a/05 ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

§ 2.

UpowaŜnia się Starostę do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku
do realizacji projektów o których mowa w § 1.

§ 3.

WyraŜa się zgodę na zaangaŜowanie na cele o których mowa w § 1 środków finansowych w wysokości:

1) na działanie 1.2:
- 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) w 2005 r.
- 16.150 zł ( szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł) w 2006 r.
2) na działanie 1.3
- 19.200 zł ( dziewiętnaście tysięcy dwieście zł) w 2005 r.
- 9.610 zł ( dziewięć tysięcy sześćset dziesięć zł) w 2006 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Otwocku  i  w  Biuletynie
Informacji Publicznej.

UZASADNIENE

PoniewaŜ wnioski  na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach SPORZL 2004 – 2006 Priorytet  1 działanie 1.2 i  działanie 1.3 przewidują udział własny środków
samorządu terytorialnego i  wykraczają w realizacji  poza rok budŜetowy tj. obejmują lata 2005 i  2006,
niezbędne jest przyjęcie tych projektów przez Radę Powiatu, co upowaŜni Zarząd do podpisania umowy na
ich realizację.
Zarząd bez zgody Rady Powiatu nie moŜe podjąć zobowiązań wykraczających poza dany rok budŜetowy.

 


