
Uchwała Nr XXXII/234/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie w sprawie  wyrażenia zgody na  realizację  przez Powiat  Pułtuski  w

partnerstwie  z  Powiatem  Płońskim  i  innymi  jednostkami  samorządu

terytorialnego projektu w ramach działania 5.2.1 POKL.

Na podstawie  art.  5 ust.  2  ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o  samorządzie

powiatowym (j.t.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art.  28a

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz.  U.  z  2006r.  Nr  227,  poz.1658  ze  zm.)  Rada  Powiatu  w  Pułtusku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Pułtuski - Partnera projektu

w  partnerstwie  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  okresie

programowania  2007-2013 roku projektu  z  udziałem środków unijnych

w  ramach  Działania  5.2  ,,Wzmocnienie  potencjału  administracji

samorządowej"   Poddziałanie   5.2.1  ,,Modernizacja   zarządzania

w  administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013.

2. Zapewni się w okresie trwania projektu na realizacji w ramach środków

własnych  kwotę  stanowiącą  10%  kosztów  projektu  z  zakresu  działań

Partnera (w formie niepieniężnej).

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pułtuskiego.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



UZASADNIENIE

Powiat  Pułtuski  jako Partner  w projekcie w odpowiedzi  na konkurs

2/POKL/5.2.1/2009  ogłoszony  przez  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych

i  Administracji  będzie  ubiegał  się  o  środki  unijne  w  ramach  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  Priorytet  V  ,,Dobre  rządzenie"

Działanie  5.2  ,,Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej"

Poddziałanie 5.2.1 ,,Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"

na realizację  projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim

i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poprzez  realizację  projektu  podniesie  się  jakość  funkcjonowania

jednostek  samorządu  terytorialnego  poprzez  wzmocnienie  kadr  urzędów

administracji samorządowej oraz poprzez promowanie zasad, mechanizmów,

procedur  wzmacniających  przejrzystość  w  jednostkach  samorządu

terytorialnego,  w  szczególności  w  formie  sieci  wymiany  doświadczeń,

kampanii informacyjno - promocyjnych, seminariów, konferencji. Realizacja

projektu  wpłynie  na  wzmocnienie  zdolności  jednostek  samorządu

terytorialnego

w zakresie  opracowania,  wdrażania i ewaluacji  polityk i  strategii  o zasięgu

regionalnym i lokalnym.

Całkowity  wkład  własny  beneficjenta  będzie  pochodził  ze  środków

budżetu  właściwej  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  formie

wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach w czasie pracy.

Wyrażenie  zgody  przez  Radę  Powiatu  w  Pułtusku  na  realizację

projektu  jest  warunkiem  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o  przyznanie

dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz

podpisania  porozumienia  -  umowy  partnerskiej  z  jednostkami  samorządu

terytorialnego.


