Uchwała Nr XXXIX/250/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sztumskiego na rok 2010 środków na wkład
własny do projektu realizowanego w ramach PO KL
Na podstawie art. 12, ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala co następuje:
§1
W związku z przyznaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą
w Dzierzgoniu – będącemu jednostką organizacyjną Powiatu sztumskiego, dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na realizację projektu nr PO KL.06.01.02-22-003/09, pn. „Nowe etaty –
kontynuacja”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI PO KL Zarząd
Powiatu w budżecie powiatu na rok 2010 zabezpieczy środki na wniesienie wkładu własnego
do projektu w wysokości 15% ogólnej wartości projektu wynoszącej: 85 878,66 zł. tj. kwoty
12 881,80 zł. (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych
osiemdziesiąt groszy).
Środki na wniesienie wkładu własnego do projektu zostaną zabezpieczone w planie
finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu na rok 2010.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W odpowiedzi na konkurs 01/POKL/6.1.2/2009 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku w dniu 01.09.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
przygotował projekt pn. ”Nowe etaty – kontynuacja” mający na celu wzmocnienie oraz
stymulowanie rozwoju publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez kontynuację
dofinansowania zatrudnienia doradców zawodowych oraz pośredników pracy.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania: kontynuacja zatrudnienia
3 pośredników pracy oraz 1 doradcy zawodowego.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
Projekt przyczyni się do upowszechnienia usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu oraz pozwoli na zwiększenie skuteczności działań realizowanych przez PUP
poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.
Projekt jest zgodny z stepującymi dokumentami strategicznymi:
1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2,
3) Plan Działania na rok 2009 dla Priorytetu VI w województwie pomorskim,
4) Europejska Strategia Zatrudnienia,
5) Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia 2007 – 2013,
6) Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,
7) Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013,
8) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego,
9) Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013,
10) Strategia Rozwoju Powiatu Sztumskiego,
11) Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej.
Jednym z dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Nowe etaty – reaktywacja” jest odpowiednia uchwala właściwego
organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wniesienia wkładu własnego do
projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z EFS. Na wkład własny do projektu składają się wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Z uwagi na
specyfikę działań realizowanych w projekcie wkład własny musi pochodzić ze środków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

