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UCHWAŁA Nr 136/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: złożenia wniosku i przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, Poddziałania 9.2
„Podniesienie atrakcyjno ści i jakości szkolnictwa zawodowego", finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu państwa oraz
środków jednostek samorz ądu terytorialnego w Zespole Szkó ł AgroEkonomicznych w Karolewie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do złożenia projektu
„Podniesienie
w ramach Programu Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.2
atrakcyjno ści i jakoś ci szkolnictwa zawodowego", finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek
samorządu terytorialnego, realizowanego w Zespole Szkó ł AgroEkonomicznych w Karolewie.
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zabezpieczenia
§ 2.
w budżecie Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 i 2010 kwot stanowi ących
12% całości realizowanego zadania, nie wi ęcej jednak niż do 25.000 zł łącznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Prze odnic ący
goskiego
Rady Po

'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, w Priorytecie IX, Dzia łanie
9.2 „Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego",
przygotowywany jest projekt w Zespole Szkó ł Agro-Ekonomicznych
w Karolewie.
Jednym z wymaganych załączników do wniosku jest zabezpieczenie wkładu
własnego do projektu. Projekt realizowany b ędzie od stycznia 2009 roku,
niniejsza uchwala jest wiec jedyn ą możliwa formą zabezpieczenia środków
finansowych.

Przew
Rady Posr,

