
Uchwała nr XXVII/203/09

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 22 kwietnia 2009r. 

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt. „Profesjonalna

kadra to przyjazny urząd” .

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  17   ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o

samorządzie powiatowym (j.t. DzU z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3

ust.  1,  art.  9  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004r.  o  promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze

zm.) w związku z komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26

października  2007r.  o  podjęciu  przez  Komisję  Europejską  decyzji

zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. Nr 82 poz. 877),

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Przystąpić  do realizacji  projektu „Profesjonalna  kadra  to przyjazny urząd”

realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego,  który  obejmuje  dofinansowanie  zatrudnienia  pracowników

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Pułtusku  realizujących  działania  na  rzecz

bezrobotnych  pozostających  w  rejestrze  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

Pułtusku zwanego w dalszej części uchwały Projektem. 

§2.

Wartość Projektu wynosi 230.845,19zł,  w tym wkład własny:

- 34.626,79zł - budżet jednostki samorządu terytorialnego

§3.

1.Przyjmuje się następujący zakres działań objętych Projektem:

1)promocja projektu,



2)zatrudnienie pracowników,

2.Projekt będzie realizowany w latach 2009-2010.

§4.

Realizację  projektu  uzależnia  się  od  uzyskania  wsparcia  finansowego  w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu w Pułtusku.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku 

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu konkursowego

współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt  pn.  „Twoje  miejsce  jest  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w

Pułtusku”  będzie  realizowany  w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług rynku pracy poprzez

dostosowanie  tej  jakości  do standardów podstawowych usług rynku pracy

oraz  zwiększających  się  ustawicznie  wymagań  bezrobotnych.  Cel  ten

wybrano z uwagi na coraz  większą „konkurencję” w zakresie obsługi osób

bezrobotnych,  głównie  wśród  firm  prywatnych.  Dlatego  też  poprzez

realizację  ww. Projektu  nastąpi  ulepszenie  sposobu działania  Powiatowego

Urzędu Pracy w Pułtusku,  zwiększenie zatrudnienia,  które pozwoli  na to

aby  każdy petent otrzymywał dla siebie tyle czasu i uwagi urzędnika , ile

wymaga tego skuteczne załatwienie jego sprawy. 

Dotychczasowa  liczba  pracowników  PUP  w  Pułtusku  nie  daje  takiego

komfortu  pracy,  a  tylko  wymusza  szybkie  i  nie  zawsze  do  końca

zadowalające działanie na rzecz bezrobotnego. 

Szkolenie nowych pracowników PUP oraz dofinansowanie ich zatrudnienia

pozwoli na upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w

regionie. 

Rezultaty,  które  zostaną  osiągnięte  poprzez  realizację  projektu  to  np.

zatrudnienie 4 pośredników pracy, 3 doradców zawodowych, przeszkolenie 2

pracowników  nowozatrudnionych  (pośrednika  pracy   i  doradcę

zawodowego). 



Budżet  projektu  –  koszt  ogółem  –  179.035zł   w  tym  wkład  własny:  –

24.641,40 zł– budżet jednostki samorządu terytorialnego

- 2.213,85 zł – Fundusz Pracy w dyspozycji powiatu 

oraz wnioskowane dofinansowanie – 152.179,75zł. 


