Uchwała nr 158/XXVII/09
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pn. „Nauka i współpraca z
pracodawcą to przyszły sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA NR 158/XXVII/09
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego
pn. „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki zawierającym Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
przyjętym decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej uchwala się, co
następuje:
§1
Wyraża się zgodę na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2007-2013 w zakresie IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
§2
Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w
Otwocku przy ul. Konopnickiej 3, którego obsługę finansowo-księgową prowadzi Oświata Powiatowa w
Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
§3
Całkowita wartość projektu wynosi 341.120,00 zł, w tym wkład własny 43.664,00 zł, który będzie
zabezpieczony w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.
§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
W wyniku postępowania konkursowego i pozytywnej oceny merytorycznej wniosek złożony przez Starostwo
Powiatowe w Otwocku w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, uzyskał 86 punktów na 100. Tym samym
Powiat utrzymał rekomendację do dofinansowania realizacji przedmiotowego projektu w kwocie 297.456,00
zł. Dokumentem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie jest uchwała Rady Powiatu
wyrażająca zgodę na realizację projektu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

