
Uchwała Nr 36/2011

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”.

Na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 28, art. 29 - art. 30 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) - Zarząd

Powiatu uchwala co następuje:

§1.

W  załączniku do uchwały Nr  318/10 Zarządu Powiatu w Pułtusku z  dnia  18 sierpnia  2010 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego”,

wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Nadrzędnym celem Projektu  jest  zwiększenie  do  końca  2011r.  zdolności  do  zatrudnienia  125

mieszkańców  powiatu  pułtuskiego,  poprzez  wzrost  ich  aktywności  zawodowej,  rozwijanie

kwalifikacji  zawodowych  oraz  wzmocnienie  umiejętności  społecznych,  niezbędnych  na  rynku

pracy.”,

2) treść § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rekrutacja rozpocznie się dnia 25 sierpnia 2010 r. i będzie trwała do odwołania. Rekrutacja może

zostać wznowiona w przypadku uruchomienia dodatkowych kursów w ramach projektu.”,

3) treść § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Projektu przewidziane są do realizacji następujące kursy:

1)  Kurs  Przedstawiciel  handlowy  -  skuteczny  negocjator   +  Kurs  prawo  jazdy  kategorii  B  

(10 osób),

2) Kurs Przewodnik turystyczny + Kurs Prawo jazdy kategorii B (10 osób),

3) Kurs Fryzjerstwo z elementami wizażu (10 osób), 

4) Kurs Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją paznokci (10 osób), 

5) Kurs Księgowość komputerowa (10 osób), 

6) Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (10 osób), 



7) Kurs Prawo jazdy kategorii C (25 osób),

8) Kurs Prawo jazdy kategorii C+E (10 osób), 

9) Kurs Prawo jazdy kategorii D (10 osób),

10) Kurs Prawo jazdy kategorii C  - II edycja (10 osób),

11) Kurs Księgowość komputerowa - II edycja (10 osób). ”,

4) treść § 4 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“Zapewnienia  opieki  nad  dzieckiem/dziećmi  do  7  lat,  dzieckiem/dziećmi  powyżej  7  lat

wymagającym ze  względu  na  stan  zdrowia  stałej  opieki,  osobą  zależną  w  przypadku  kursów:

Przewodnik  turystyczny,  Przedstawiciel  handlowy  -  skuteczny  negocjator,  Fryzjerstwo

z  elementami  wizażu,  Kosmetyczny z  elementami  makijażu  i  stylizacją  paznokci,  Księgowość

komputerowa, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Księgowość komputerowa - II edycja.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.
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