
Uchwała nr  XVIII/139/08

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 25  kwietnia 2008r. 

w sprawie:  przystąpienia do realizacji  projektu systemowego pt.  „Praca,

szansa i Ty, Pułtusk 2008”. 

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 (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 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.

1. Przystąpić  do realizacji  projektu  „Praca,  szansa  i  Ty,  Pułtusk  2008”

realizowanego  w ramach  Poddziałania  6.1.3  ”Poprawa  zdolności  do

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób

bezrobotnych”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego.

2. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby bezrobotne pozostające

w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

§2.

1.Przyjmuje się następujący zakres działań objętych Projektem:

1) promocja projektu,

2) staże,



3) prace interwencyjne,

4) doposażenia  lub  wyposażenie  stanowiska  pracy  dla

skierowanego                           bezrobotnego w ramach prac

interwencyjnych,

5) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

6) szkolenia,

7) przygotowanie zawodowe.

2.Projekt systemowy będzie realizowany w latach 2008-2013.

§3.

Realizację  projektu  uzależnia  się  od  uzyskania  wsparcia  finansowego  w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ inż. Czesław Czerski



Uzasadnienie do projektu uchwały 

Rady Powiatu w Pułtusku  

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego 

pt. „Praca, Szansa i Ty, Pułtusk 2008”. 

Projekt  pn.  „Praca,  szansa  i  Ty,  Pułtusk  2008” będzie  realizowany  z
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt  jest  adresowany  do  osób  szczególnie  zagrożonych  bezrobociem,
wymienionych  w  art.  49  Ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach
rynku pracy z 20 kwietnia  2004 r.  Należą do nich:  bezrobotni  do 25 r.ż.,
osoby długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu  dziecka,  bezrobotni  powyżej  50  roku  życia,  bez  kwalifikacji
zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko  do 18 r. życia,
bezrobotni,  którzy  po  odbyciu  kary  pozbawienia  wolności  nie  podjęli
zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne.
Głównym celem projektu jest dostosowanie działań realizowanych w ramach
tego  projektu  do  indywidualnych  potrzeb  lokalnego  rynku  pracy.  Przy
ustawicznie  zmieniającej  się sytuacji  na rynku pracy niezwykle istotna jest
umiejętna aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia
osób  pozostających  bez  pracy,  a  także  rozwój  aktywności  zawodowej  w
regionie.  Celem  projektu  jest  nie  tylko  zrealizowanie  poszczególnych
rzeczowych  zadań,  ale  także  kładzenie  nacisku  na  właściwą  identyfikację
potrzeb  poszczególnych  beneficjentów  oraz  wybór  najwłaściwszego
instrumentu  rynku  pracy.  Dostosowanie  tych  działań  do  poszczególnych
grup będzie  służyło zwiększeniu skuteczności  całego projektu i  osiągnięciu
nie  tylko  mierzalnych  efektów,  m.in.  długofalowego  zadowolenia
beneficjentów, tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu Pracy, ale także
ograniczy liczbę osób rezygnujących z projektu. 
Rezultaty,  które  zostaną  osiągnięte  poprzez  realizację  projektu  to  m.in.:
odbycie stażu przez 100 osób, odbycie przygotowania zawodowego przez 20
osób,  zatrudnienie  w  ramach  prac  interwencyjnych  43  uczestników,
ukończenie przez 19 osób indywidualnych szkoleń zawodowych, ukończenie
przez  30  osób  grupowego  szkolenia  z  zakresu  przedsiębiorczości  (ABC
Przedsiębiorczości), przyznanie 45 uczestnikom jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej.



Budżet projektu – koszt ogółem – 1.635.180,45 zł,  w tym wkład własny –
286.128,03 zł  (w tym wkład prywatny  – 48.  059,96 zł)  oraz  wnioskowane
dofinansowanie 1.349.052,42 zł.

 


