
UCHWAŁA NR XXIII/295/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6
„Rynek pracy”,  Działanie 6.1 Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych i  poszukujących
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z  2016r.  poz.  446),  w  związku  z  art.  4  ust.  1  pkt  17  oraz  art.  92  ust.  1  pkt  1  i  ust.  
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn.
zm.)  oraz  z  art.  9  ust.  1  pkt  20  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004r.  o  promocji  zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W  uchwale  Nr  XX/254/2016  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  25  lutego  2016r.
w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  opracowanego  w  ramach  Wielkopolskiego
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  6  „Rynek  pracy”,
Działanie  6.1  Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty
pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia, § 1. otrzymuje brzmienie:

„§  1.  Zatwierdza  się  do  realizacji  projekt  pozakonkursowy  pn.  Aktywizacja  zawodowa  osób
bezrobotnych i  poszukujących pracy w powiecie kaliskim (II)  do kwoty 1 300 000,00 złotych  
(z czego limit finansowy na rok 2016 wynosi 1 010 667,42 złotych natomiast pozostałą kwotę,  
tj.  289 332,58  złotych  stanowią  zobowiązania  finansowe  na  rok  2017).  Czas  trwania  projektu
obejmuje okres od 1.01.2016r. do 30.06.2017r. Projekt został opracowany przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kaliszu w odpowiedzi na ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o naborze
wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020,  Oś  priorytetowa  6  „Rynek  Pracy”,  Działanie  6.1  Aktywizacja  zawodowa  osób
bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  –  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez  Publiczne
Służby Zatrudnienia.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

        /.../
          Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 

          DO UCHWAŁY NR XXIII/295/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

Z DNIA 19 maja 2016 r.

zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  opracowanego  w
ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś
priorytetowa 6 „Rynek pracy”,  Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących  pracy  –  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez  Publiczne  Służby
Zatrudnienia

W związku z możliwością realizacji  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, projektu  
w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  2014-2020  oraz  decyzją

Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  sygnatura  DF-I.4021.15.3.2016.JW  
z  dnia  5  kwietnia  2016  roku,  dotyczącą  przydzielenia  dodatkowego  limitu  środków  
w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i  „dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  
i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także
poprzez  lokalne  inicjatywy  na  rzecz  zatrudnienia  oraz  wspieranie  mobilności  pracowników –  
w ramach regionalnego programu operacyjnego  na lata 2014 –  2020”,  zachodzi  konieczność
podjęcia przez Radę  Miejską  Kalisza uchwały dotyczącej  zatwierdzenia do realizacji  projektu  
pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (II) 
o zwiększonej wartości, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.), który stanowi, iż
„do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: realizowanie projektów w
zakresie  promocji  zatrudnienia,  w  tym  przeciwdziałania  bezrobociu,  łagodzenia  skutków
bezrobocia  i  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych,  wynikających  z  programów  operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy”.

Celem  projektu  jest  zwiększenie  możliwości  zatrudnienia  131  osób  bezrobotnych
powyżej  29  roku  życia  pozostających  bez  pracy  w  mieście  Kaliszu  i  powiecie  kaliskim.
Głównym zaś  rezultatem podjęcie  zatrudnienia  przez,  co  najmniej,  52  osoby  bezrobotne.
Projekt  zakłada  na  zakończenie  jego  realizacji  osiągnięcie  wskaźników  efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej: 39% dla kobiet, 33% dla osób z niepełnosprawnością,
30% dla osób długotrwale bezrobotnych, 38% dla osób o niskich kwalifikacjach oraz 33% dla osób
powyżej 50 roku życia.

Realizacja  powyższych  zamierzeń  zostanie  zapewniona  dzięki  realizacji  takich  usług  
i  instrumentów rynku pracy jak:  szkolenia,  przyznanie  bezrobotnemu jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej, staż, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia 
lub  doposażenia  miejsca  pracy,  zatrudnienia  w  ramach  prac  interwencyjnych,  poradnictwo
zawodowe  lub  pośrednictwo  pracy.  Poszczególne  usługi  i  instrumenty  rynku  pracy  pozwolą
uczestnikom  projektu  uzyskać  nowe  lub  podwyższyć  dotychczasowe  kwalifikacje,  zdobyć
doświadczenie zawodowe lub podjąć  zatrudnienie poprzez wsparcie  mobilności  zawodowej  lub
uzyskać samozatrudnienie. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 300 000,00 złotych (z czego limit finansowy na rok
2016 wynosi  1 010 667,42  złotych  natomiast  pozostałą  kwotę,  tj.  289 332,58  złotych  stanowią
zobowiązania  finansowe  na  rok  2017).  Założenia  projektu  pozakonkursowego  nie  przewidują

wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę.
w z. Prezydenta Miasta Kalisza

   /.../
             Karolina Pawliczak
    Wiceprezydent Miasta Kalisza


