UCHWAŁA NR XXV/211/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany do Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1409 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Rada
Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/50/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, zmienionej uchwałą nr
XVI/153/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., § 1. otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Rada Powiatu Chodzieskiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (V)” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy,
Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego o wartości ogółem 5 385 089,00 PLN, w tym:
- w 2019 roku 893 684,78 PLN, z czego 759 632,06 zł EFS i 134 052,72 zł krajowy
wkład publiczny,
- w 2020 roku 1 705 306,91 PLN, z czego 1 449 510,87 zł z EFS i 255 796,04 zł
krajowy wkład publiczny,
- w 2021 roku 1 453 671,95 PLN, z czego 1 235 621,16 zł z EFS i 218 050,79 zł
krajowy wkład publiczny,
- w 2022 roku 1 332 425,36 PLN, z czego 1 132 561,56 zł z EFS i 199 863,80 zł
krajowy wkład publiczny”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/211/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020.

W związku ze zwiększeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wysokości
środków Funduszu Pracy na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014- 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez
PSZ, koniecznym jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Chodzieskiego w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (V)”. Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do
31.12.2022 r.
Projekt będący przedmiotem niniejszej uchwały pn.: „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (V)” zakłada aktywizację ok. 563
osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim w następujących
formach: staże, szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Finansowanie zadań projektowych zapewniają środki Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) i kwota części wkładu krajowego – Funduszu Pracy (FP) i tak:
- w 2019 roku 893 684,78 PLN, z czego 759 632,06 zł EFS i 134 052,72 zł krajowy wkład
publiczny,
- w 2020 roku 1 705 306,91 PLN, z czego 1 449 510,87 zł z EFS i 255 796,04 zł krajowy wkład
publiczny,
- w 2021 roku 1 453 671,95 PLN, z czego 1 235 621,16 zł z EFS i 218 050,79 zł krajowy wkład
publiczny,
- w 2022 roku 1 332 425,36 PLN, z czego 1 132 561,56 zł z EFS i 199 863,80 zł krajowy wkład
publiczny.
Realizacja projektu nie rodzi skutków finansowych dla powiatu.
Nawiązując do powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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