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UCHWAŁA Nr 134/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki w Zespole Szkół
Zawodowych w Koronowie.
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 późn. zm. l)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do realizacji w Zespole Szkó ł Zawodowych w Koronowie
projektu „Dobry zawód — twoj ą przyszłością" 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. Ustala się udział finansowy Powiatu Bydgoskiego: do 13440 zł w 2008 roku
oraz do 7300 zł w 2009 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przew r dniczący
goskiego
Rady Powi tu

' 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", zosta ł
złożony projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie „Dobry zawód —
twoj ą przyszłością".
Projekt został oceniony pozytywnie pod wzgl ędem formalnym
i merytorycznym, jednak ze wzgl ędu na brak środków finansowych nie zosta ł
przyj ęty do dofinansowania.
W dniu 2 czerwca 2008 r do Instytucji Po średniczącej (Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego) z łożony został protest. W chwili
obecnej jest on rozpatrywany. W przypadku uwzgl ędnienia protestu, projekt
otrzyma dofinansowanie i zostanie skierowany do realizacji. Jednym
z warunków przekazania środków finansowych (łącznie 151.841,36 zł) jest
przestawienie do Urz ędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego uchwały właściwego organu jednostki samorz ądu terytorialnego
zatwierdzaj ącej projekt.
W związku z powyższym zasadne jest podj ęcie niniejszej uchwały.

