UCHWAŁA Nr 200/XXXI/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł 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 „Szkoła po szkole" w ramach Poddziałania 9.2
„Podniesienie atrakcyjno ści i jakości szkolnictwa zawodowego", finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu państwa oraz środków jednostki samorz ądu
terytorialnego.
§ 2. Zobowi ązuje się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zabezpieczenia
w budżecie Powiatu Bydgoskiego na lata 2009 — 2011 kwot stanowi ących
12,75 % całości realizowanego zadania, pomniejszonych o wk ład niepieniężny, nie więcej
jednak niż do 52 940,51 zł łącznie.
§ 3. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odnicz cy
Rady Po tu B Boskiego

I 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 Priorytecie IX, w ramach Poddziałania
9.2 „Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego", zosta ł złożony projekt
Powiatu Bydgoskiego „Szko ła po szkole". Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt zosta ł
zakwalifikowany do realizacji.
W ramach projektu przewidziano realizacj ę ponad 5 000 godzin dodatkowych zaj ęć
pozalekcyjnych dla 1 200 uczniów szkó ł zawodowych z terenu powiatu bydgoskiego.
W ramach projektu konieczne jest zabezpieczenie wk ładu własnego w wysoko ści 125 600,51
zł, w tym wkładu niepieniężnego w postaci udost ępnienia sal szkoleniowych na potrzeby
realizacji projektu w kwocie 72 660 zł (rok 2009 — 14 580,00; rok 2010 — 36 240,00; rok
2011 — 21 840,00) w tym wkładu pieniężnego w wysokości nie wi ększej ni ż 52 940,51
łącznie (rok 2009 — 22352,67; rok 2010 — 20986,34; rok 2011 — 9601,50).
W związku z powyższym zasadne jest podj ęcie niniejszej uchwały.

