UCHWAŁA Nr 190/"XXIX/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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.") uchwala si ę, co następuje:

§ 1.
Przystąpić do realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja Systemu
zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorz ądu terytorialnego z terenu
województwa kujawsko - pomorskiego", w ramach Podziałania 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji samorz ądowej, finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Spo łecznego, bud żetu państwa oraz środków jednostek samorz ądu terytorialnego.
W ramach projektu wyst ępuje udział finansowy Powiatu Bydgoskiego
§ 2.
w wysoko ś ci 1116,21 zl.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodniczący
Rady Potu By oskiego
StaniglaW
t

„ 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. Dz. U.
z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

Uzasadnienie

W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, w ramach Podzia łania 5.2.1
Modernizacja zarz ądzania w administracji samorz ądowej, został złożony przez
Województwo Kujawsko — Pomorskie, w partnerstwie m.in. z Powiatem Bydgoskim projekt
„Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarz ądzania zgodnego z norm ą ISO w jednostkach
samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego"
Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt zosta ł zakwalifikowany do realizacji. Realizacja
projektu umożliwi przy niewielkim wkładzie finansowym Powiatu Bydgoskiego wdro żenie
systemu zarządzania jako ścią zgodnego z ISO 9001. W zwi ązku z powyższym zasadne jest
podj ęcie niniejszej uchwały.

