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UCHWAŁA Nr 110/XVIII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji wspólnego projektu
powiatów i gmin województwa kujawsko - pomorskiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przystąpić do wspólnej realizacji projektu powiatów i gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, maj ącego na celu podniesienie atrakcyjno ści i jakości szkolnictwa
zawodowego, planowanego do wdro żenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL) — Priorytet IX Dzia łanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno ści i jakości szkolnictwa
zawodowego", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu
państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Toru ński funkcji koordynatora
projektu.
§ 3. Ustalić udział finansowy Powiatu Bydgoskiego do kwoty 10.000 zł.
§ 4. Wyraża się wolę dalszej współpracy partnerskiej pomi ędzy samorządami przy
realizowaniu projektów dofinansowywanych z funduszy UE.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214,
poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Uzasadnienie
W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki Priorytet IX, Dzia łanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego", wszystkie podmioty mog ą
przygotować projekty i ubiegać się o dofinansowanie realizacji zada ń służących
podniesieniu jakości i zdolności uczniów szkół zawodowych do przyszłego zatrudnienia.
Podczas Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego podj ęta została
wola współpracy w zakresie wspólnego przygotowania przez organy prowadz ące takiego
projektu dla uczniów publicznych szkó ł zawodowych.
Realizacja przedmiotowego zadania zagwarantuje wyposa żenie uczniów zasadniczych
szkół zawodowych oraz techników z terenu ca łego powiatu bydgoskiego, w kompetencje
kluczowe w zakresie technologii informatycznej. Ponadto biblioteki w/w szkó ł zostaną
wyposażone w dodatkowe materia ły dydaktyczne, tj. podr ęczniki szkolne.
Przystąpienie do projektu wiąże się z zagwarantowaniem udziału własnego każdej
jednostki samorządu terytorialnego w wysoko ści ca 12 % otrzymanej kwoty wsparcia.
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