UCHWAŁA Nr 204/XXX11/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źno zm. 1 ) uchwala si ę, co następuje:
§ 1. Przystąpić do realizacji projektu „Profesjonalny samorz ąd - szkolenia
ogólne i specjalistyczne dla kadr samorz ądowych województwa kujawsko
— pomorskiego" w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencja łu administracji
samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarz ądzania w administracji
samorządowej", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bud żetu
państwa oraz środków jednostek samorz ądu terytorialnego.

§ 2. Zobowiązuje si ę Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zabezpieczenia w bud żecie
Powiatu Bydgoskiego na lata 2009 - 2010 kwoty stanowi ącej 5 % cało ści realizowanego
zadania w wysoko ści 41 189,29 zł. która pozyskana zostanie od jednostek samorz ądu
terytorialnego uczestnicz ących w projekcie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze
Rady Powi

„ 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 - Priorytetu V Dobre rz ądzenie w ramach
Działania 5.2 Wzmocnienie potencja łu administracji samorz ądowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarz ądzania w administracji samorz ądowej, złożony został przez Powiat
Bydgoski - Lidera, w partnerstwie z Miastem i Gmin ą Solec Kujawski, Gmin ą Pruszcz,
Powiatem Tucholskim oraz Gmin ą Sępólno Krajeńskie. projekt "Profesjonalny samorz ąd
- szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorz ądowych województwa kujawsko
-pomorskiego". Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt zosta ł zakwalifikowany
do realizacji.
W ramach projektu przygotowano 1200 miejsc szkoleniowych dla 800 pracowników
jednostek samorz ądu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zak łada
realizacj ę szkoleń ogólnych i specjalistycznych jedno- i trzydniowych.
W ramach projektu konieczne jest wniesienie wk ładu własnego pozyskanego z bud żetu
jednostek samorz ądu terytorialnego, które skieruj ą na szkolenia swoich pracowników.
W związku z tym niezb ędne jest zabezpieczenie wk ładu własnego w wysoko ści 41 189,29 zł,
w tym w roku 2009 — 20 946,27 zł i w roku 2010 — 20 243,02 zł .
W związku z powyższym zasadne jest podj ęcie niniejszej uchwały.

