UCHWAŁA NR ……/…../2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia …. 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września
2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1409 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 2019r., poz. 1295) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:
§1.W uchwale nr XLVI/355/2018Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w
sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.06.2020 roku
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zmienionej uchwałą Rady Powiatu
Wągrowieckiego nr XI/86/2019 z dnia 31.07.2019r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr
XX/174/2020 z 24.06.2020r., § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1.1Rada Powiatu Wągrowieckiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do
dnia 31.12.2022 roku projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o wartości ogółem 6.849.954,55PLN,
w tym:
- w 2019 roku – 1.288.449,07 PLN,
- w 2020 roku – 2.232.112,92 PLN,
- w 2021 roku – 1.864.906,19 PLN,
- w 2022 roku – 1.464.486,37 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
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
NR …../…../2020
z dnia ……. 2020 roku.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września
2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia
30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.12.2022 roku, a tym samym
zmianie kwoty środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2019-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wągrowieckim (V)”, z kwoty 2.979.706,05 PLN na kwotę 6.849.954,55 PLN, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

…………………………………..
/Małgorzata Osuch/

