UCHWAŁA NR 88/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży do realizacji
projektu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (I)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby
młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz.595 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Jolantę Rozpłochowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Chodzieży do zawarcia wspólnie z jednym członkiem zarządu umowy o dofinansowanie, na
realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
chodzieskim (I)”.
§ 2. Upoważnia się Panią Jolantę Rozpłochowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Chodzieży, do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych
z realizacją (w tym rozliczeniem) projektu, w szczególności do składania oświadczeń woli,
zawierania umów cywilno-prawnych, podpisywania wniosków o płatność, sprawozdań oraz
zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu.
§ 3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży odpowiada za prawidłowe
wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z zawartej umowy, o której mowa w §1.
§ 4. Upoważnienie obowiązuje od dnia 13.01.2015 r. do czasu zakończenia czynności
związanych z realizacją projektu i obowiązków umownych, w szczególności do czasu
ostatecznego rozliczenia projektu.
§ 5. Wykonanie
w Chodzieży.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Julian Hermaszczuk .....................................................
Wicestarosta
Mirosław Juraszek .......................................................
Członkowie
Zarządu:
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Eugeniusz Bogdan .......................................................

Roman Golcz …...........................................................

Remigiusz Nowak ..........................................................
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ....................
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia .................... 2015 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży do realizacji
projektu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (I)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (I)”
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zakłada aktywizację 265 osób w
następujących formach:
1. staże dla 235 osób bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w
szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu , zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020,zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chodzieży jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy. Staże są szczególną formą
aktywizującą młodych ludzi, dającą szansę na zdobycie określonych umiejętności zawodowych,
zapewniają praktyczne doświadczenia, wiedzę i umiejętności, które uzupełniają

wykształcenie

teoretyczne. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie stażu jest kluczowym narzędziem
pomagającym młodym bezrobotnym w wejściu na rynek pracy,
2. szkolenia dla 30 osób bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chodzieży jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy. Szkolenia zawodowe dają
możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania zawodowego,
zwiększają szansę na zatrudnienie,
3. zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub szkolenia.
Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Realizacja projektu obejmuje okres od 13.01.2015 r. do 31.12.2015r.
Kwota przyznana na realizację projektu wynosi 2 099 700,00 złotych, w tym:
- kwota w części Europejskiego Funduszu Społecznego 1.769,7 tys. zł
- kwota w części wkładu krajowego ( Fundusz Pracy ) 330,0 tys.zł.
Powyższa kwota ustalona została dla Powiatu Chodzieskiego, zgodnie z podziałem dokonanym
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przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów współfinansowanych z
EFS.
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