UCHWAŁA Nr XXII/130/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie realizacji projektu partnerskiegopn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”,w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy”,konkurs nr RPPM.05.02.02-Iś-01-22-001/15
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 814), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co
następuje:
§1.
1. WyraŜa się zgodę na realizację przez Powiat Sztumskiw partnerstwie Powiatu Malborskiego,
Miasta Malbork oraz Miasta i Gminy Sztum projektu pt. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w
powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 5.2.
„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, zwanego dalej „Projektem”, a tym
samym zawarcia porozumienia o partnerstwie, w którym określone zostaną szczegółowe zasady
funkcjonowania i współpracy partnerstwa oraz zobowiązania poszczególnych jednostek.
2. Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Malborski, a realizatorem Projektu wdraŜającym
przedsięwzięcie w imieniu Powiatu MalborskiegoPowiatowy Urząd Pracy w Malborku.
3. Powiat Sztumski pełnił będzie w projekcie rolę Partnera. Realizatorem projektu ze strony Powiatu
Sztumskiego będzie Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
§2.
Powiat Sztumski zabezpieczy w ramach wkładu własnego na realizację projektu środki w
wysokości 113.100,00 zł pochodzące ze środków funduszu celowego – Funduszu Pracy
pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.Udział
finansowy Powiatu Sztumskiego moŜe zostać skorygowany do wysokości rzeczywistych kosztów
realizacji projektu, przy zachowaniu obecnego współczynnika proporcji.
2. Powiat Sztumski wyraŜa zgodę na zabezpieczenie roszczeń Powiatu Malborskiego, jako Partnera
Wiodącego wynikających z zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 ust.1.
1.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja
zawodowa”
został
opracowany
w
związku
z
ogłoszonym
konkursem
nrRPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”,Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, zgodnie z załoŜeniami
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego Malbork-Sztum.
Celem projektu realizowanego w partnerstwie 4 jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu
Malborskiego, Miasta Malbork, Powiatu Sztumskiego i Miasta Gminy Sztum jest zwiększenie do
31.10.18 r. szans na zatrudnienie 500 osób bezrobotnych po 30 r.Ŝ. z terenu MOF Malbork-Sztum
(300K, 200M), dla których ustalonyzostał I lub II profil pomocy, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy (spełniających co najmniej jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba po 50 r.Ŝ.,
osobadługotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach), w tym do co
najmniej 50 osób niepełnosprawnych. KaŜdej osobie biorącej udział w projekciezapewnione zostanie
kompleksowe wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie uczestnictwa w projekcie
Indywidualnego PlanuDziałania, które uwzględniać będzie: indywidualne poradnictwo zawodowe, w
tym identyfikację potrzeb uczestników i stopnia ich oddalenia od rynku pracy, poradnictwo grupowe,
w tym warsztaty: "ABC poszukiwania pracy", "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy",
szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmianykwalifikacji zaw., staŜe
słuŜące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,pokrycie kosztów subsydiowanego
zatrudnienia - prace interwencyjne, wyposaŜenie/doposaŜenie stanowiska pracy w zakresie potrzeb os.
niepełnosprawnych łączone zpracami interwencyjnymi. W celu wspierania mobilności przestrzennej
uczestnicy będą mogli skorzystać z moŜliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku
podejmowaniadziałań poza miejscem zamieszkania.
Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Malborski. Powiat Sztumski pełni w projekcie funkcję
partnera i odpowiedzialny jest za realizację działań projektowych na terenie Powiatu Sztumskiego,
czyli za realizację zadania 2. Realizatorem projektu ze strony Powiatu Sztumskiego będzie Powiatowy
Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. ZałoŜenia i cele projektu, zakres jego zadań/
działań i grupa docelowa są zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2016.645).
Łączny budŜet wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 5.629.910,00 zł. Kwota budŜetu projektu
na realizację zadania 2 wdraŜanego przez Powiat Sztumskiprzy wsparciu merytorycznym Miasta i
Gminy Sztum wynosi 2.261.094,00, w tym: 2.147.994,00 zł to kwota pozyskanej dotacji, a kwota
113.100,00 zł to kwota zadeklarowanego wkładu własnego, na który składają się środki Funduszu
Pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
Kwestię zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w § 2 ust 2 mogących wystąpić w przypadku, gdy
niewypełnienie przez Powiat Sztumski obowiązków związanych z realizacją projektu spowoduje
konsekwencje finansowe, szczegółowo regulować będzie zawarte porozumienie o którym mowa w § 1
ust 1.
Jednym z niezbędnych załączników wymaganych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie ww.
projektu jest porozumienie o zawarciu partnerstwa pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o
dofinansowanie. W związku z tym, Ŝe zawieranie partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących, proponuje się przyjęcie
przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu Sztumskiego.

