
Uchwala nr  11.2  /2019 

Zarzadu Powiatu w Pultusku 

z dnia jeb-ictniat .20./.94 

w sprawie: nyratenia .gody na lotenie wniosku o dofinansowanie i realkatje projektu pn. 

„A.Owkag-a °sob w wieku 30 lat i wiry'po.zostajivich bed rag w powiecie pultuskim (III)" 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poin. zm.), w zwiazku 

z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
11) 

	

	zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z poin. zm.), 

Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala co nastcpuje: 

51. 

1. Wyra2a sib zgodc na zio2enie wniosku o dofinansowanie oraz realizacjq przez 

Powiat Pultuski/Powiatowy Urzad Pracy w Pultusku projektu pozakonkursowego 

pn. „Aktywizacja osob w wieku 30 lat i wiccej pozostajacych bez pracy w powiecie 

pultuskim (III)" w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwoj rynku pracy Dzialania 

8.1 Aktywizacja zawodowa °sob bezrobotnych przez PUP, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, ktory 

obejmuje dzialania aktywizacyjne na rzecz °sob bQd4cych w wieku 30 lat i wiqcej, 

pozostajacych w rejestrze Powiatowego UrzOu Pracy w Pultusku, zgodnie 

z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. 

2. Calkowita wartok Projektu wynosi 3 168 589,71 zi w tym: dofinansowanie 

w kwocie 3 168 589,71 A. 

52. 

1. Przyjmuje sib nastqpu4cy zakres zadan objtych Projektem: 

1) Poradnictwo zawodowe, 

2) Pogrednictwo pracy, 

3) Jednorazowe grodki na podjccie dzialalnoki gospodarczej, 



4) Wyposaienie lub doposaenie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, 

5) Stag, 

6) Szkolenia, 

7) Prace interwencyjne w jst, 

8) Prace interwencyjne u pracodawcy prywatnego. 

2. Projekt bedzie realizowany do dnia 31.12.2020 r. 

53- 

Wykonanie uchwaly powierza sie Starogcie Pultuskiemu 

54. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Podpig cVon ì f Zarqdu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Jo niak 

3. Halina Zofia Banach 	 42/d  wick ..... 
4. Emilia Agata Gvecka 

5. Zbigniew Ksictik 
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