
UCHWAŁA NR ……/…../2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ….2019roku. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

31.12.2020r. 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 2019 r., poz. 511), art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy                   

z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.               

z 2018r., poz. 1265 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r.    

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018r., poz. 1307 ze zm.)  Rada Powiatu 

Wągrowieckiego, uchwala co następuje: 

 

§1.1Rada Powiatu Wągrowieckiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. 

do dnia 31.12.2020r. projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  wartości ogółem 

2.205.736,57PLN, w tym: 

- w 2019r –888.619,29PLN,  

-w 2020 r. – 1.317.117,28 PLN. 

 

2. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca 

       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

       ………………………………….. 

                    /Małgorzata Osuch/ 

 
 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …../…../2019 

z dnia ……. 2019 roku. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020. 

 

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy                          

w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  jest projektem pozakonkursowym, 

którego realizatorem powinien być Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Adresatami działań 

projektu są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu osoby bezrobotne, 

powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej  z poniższych grup: 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- kobiety, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby w wieku 50 lat i więcej, 

- osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 

- imigranci oraz reemigranci, 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

- mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. 

 

Wobec powyższej grupy zostaną zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy ujęte                   

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r.–31.12.2020r.Realizacja projektu przyczyni się do 

poprawy sytuacji bezrobotnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego na rynku pracy.  

         

Przewodnicząca 

       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

       ………………………………….. 

                    /Małgorzata Osuch/ 

 


