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UCHWAŁA Nr 168/XXVI/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji wspólnego
projektu powiatów i gmin województwa kujawsko - pomorskiego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł 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. i )
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do wspólnej realizacji projektu powiatów i gmin województwa
kujawsko-pomorskiego „Kadry o światy podwyższaj ą swoje kwalifikacje",
maj ącego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli
przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr
administracyjnych instytucji systemu o światy do wymogów zwi ązanych ze
strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmian ą kierunków kształcenia,
zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zamieniaj ąca się sytuacj ą
demograficzną w systemie o światy planowanego do wdro żenia w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki (PO KL) — Priorytet IX Dzia łanie 9.4
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy", finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu państwa oraz środków
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora
projektu.
§ 3. Ustala się udział finansowy Powiatu Bydgoskiego do kwoty 4.100 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewo łeząc
Rady Powia By

ego

`Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

Uzasadnienie:
W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, w Priorytecie IX,
Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o światy", można
ubiegać się o środki finansowe przeznaczone na realizacj ę projektu „Kadry
oświaty podwyższaj ą swoje kwalifikacje".
Zrealizowanie tego zadania gwarantowa łoby dostosowanie kwalifikacji
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów
praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu
oświaty do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje
zawodowe.
Przystąpienie do projektu wi ąże się z zagwarantowaniem udzia łu własnego
Powiatu Bydgoskiego w wysokości 4 100 zł.

