UCHWAŁA Nr 219/XXXIV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 3 wrze śnia 2009 r.
w sprawie przyst ąpienia 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 . l ) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. Przyst ąpić do realizacji projektu „Młodzież przysz łoś cią powiatu bydgoskiego"
w ramach Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie ró żnic w
jako ści usług
edukacyjnych", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego oraz
środków budżetu państwa
§ 2. W ramach projektu nie wyst ępuje udział finansowy Powiatu Bydgoskiego
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 167
poz. 1759, z 2007r. Nr173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz 1458, oraz z 2009 Nr 92, poz. 753

UZASADNIENIE
W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, w Priorytecie IX, w ramach Podzia łania
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost ępie do
edukacji oraz zmniejszenie ró żnic w jako ści usług edukacyjnych", został złożony projekt
Powiatu Bydgoskiego w partnerstwie z wszystkimi gminami z terenu powiatu bydgoskiego
pt: „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego". Po ocenie formalnej i merytorycznej
projekt został zakwalifikowany do realizacji.
W ramach projektu przewidziano realizacj ę ponad 14 000 godzin dodatkowych zaj ęć
pozalekcyjnych dla minimum 3649 uczniów szkó ł prowadzących kształcenie ogólne z terenu
powiatu bydgoskiego.
W związku z powyższym zasadne jest podj ęcie niniejszej uchwa ły.

