Uchwała Nr XV/93/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 października 2011roku
w sprawie wyrażania woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn.:
Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a
wyzwania rynku pracy’’.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit. h ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 250-252 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego
na wniosek Zarządu Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Powiat Sztumski wyraża wolę współpracy z Województwem Pomorskim w zakresie
realizacji projektu systemowego pn.: ,,Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy’’, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach
Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
§2
Współpraca polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz szkolnictwa
zawodowego w powiecie, wspieranych przez województwo pomorskie w ramach
projektu, o którym mowa § 1, w tym szczególności:
1) zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny pieniężny w
wysokości 12. 800 złotych w roku budżetowym 2012, w wysokości 12. 840
złotych w roku budżetowym 2013 oraz w wysokości 12. 945 złotych w roku
budżetowym 2014,
2) podpisania porozumienia między powiatem Sztumskim a województwem
pomorskim, określającego szczegółowe zasady udziału powiatu w projekcie,
w tym zasady rozliczenia środków własnych, o których mowa w pkt. 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgimnnym w zakresie edukacji publicznej. Jednocześnie art. 5 ust. 5a ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazuje prowadzenie szkół
ponadgimnazjalnych jako zadanie własne powiatu. Zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 12
pkt. 4 i pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
powiat może zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a
także z województwem, na terenie którego się znajduje w celu wspólnej realizacji
zadań.
Mając na względzie powyższe delegacje, widząc wspólnotę celów w realizacji zadań
własnych powiatu i ich zbieżność z celami projektu systemowego pn.: ,,Pomorskie –
dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku
pracy’’, wydaje się pożyteczne uczestnictwo we wspomnianym projekcie.

Do najważniejszych elementów projektu należą:
- doposażenie pracowni kształcenia zawodowego,
- opracowanie standardów praktyk, uwzględniających program szkół
prowadzących kształcenia zawodowego oraz potrzeby rynku pracy,
- prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego całożyciowego oraz języka obcego
zawodowego zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami, w celu podniesienia
wartości absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy,
- stworzenie bazy kompetencji, stanowiącej platformę umożliwiającą długofalowe
dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Korzystając z upoważnień ustawowych oraz biorąc pod uwagę możliwe do
odniesienia przez powiat korzyści, przy jednoczesnej zgodności podejmowanych w
ramach projektu działań z zadaniami własnymi powiatu, podjęcie uchwały jest
zasadne.

