
UCHWAŁA NR VII/93/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 marca 2019 r. 
 
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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2018r. poz.  995 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 2018r. poz. 1265 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Zatwierdza się do realizacji projekt pozakonkursowy pn. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V) do kwoty 3 241 821,98 złotych  
(z czego limit finansowy ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rok 2019 wynosi 
1 282 454,53 złotych, natomiast na 2020 rok, 1 959 367,45 złotych). Czas trwania projektu 
obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt został opracowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kaliszu 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. 
 

 
§ 2. 

 
Projekt, o którym  mowa w § 1. realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. 
 
 

§ 3. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

             Przewodniczący 
         Rady Miasta Kalisza 

         /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 



UZASADNIENIE  

do uchwały nr VII/93/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. 
 
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 otrzymanym pismem WUP XI/2.12./922/4.5/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku  
i zawartym w nim zapisem, iż: „Powiatowe urzędy pracy otrzymują w każdym miesiącu od 
dysponenta FP kwotę środków FP w wysokości 1/12 limitu określonego dla danego powiatu na rok 
budżetowy. W związku z czym środki na bieżąco mogą być przeznaczane na wsparcie osób 
bezrobotnych. Brak zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu PUP i podpisania umowy  
o dofinasowanie projektu nie uniemożliwia rozpoczęcia realizacji projektu. Istnieje możliwość 
ponoszenia wydatków w ramach projektu przed zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie  
i podpisaniem umowy. (…) Instytucja pośrednicząca zaleca realizowanie nowych projektów przed 
podpisaniem umowy i faktyczne wydatkowanie środków FP, a przez to efektywne wykorzystanie 
środków (…)”, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Kalisza uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V), zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 
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”. 

Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Planie Działania na rok 2019 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz w ww. piśmie WUP, uczestnikami 
projektu są osoby powyżej 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, jako 
bezrobotne, należące do jednej lub więcej grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby 
długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: - osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy (suma miesięcy pozostawania bez zatrudnienia nieprzerwanie przed 
ostatnią rejestracją i po rejestracji do dnia przystąpienia do projektu)), osoby o niskich 
kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie - poniżej 
podstawowego, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze, średnie), osoby w wieku 50+, imigranci  
i reemigranci, osoby bezrobotne odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz bezrobotni mężczyźni  
w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia a nienależący do ww. grup. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 382 osób bezrobotnych powyżej 29 
roku życia pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. Głównym zaś 
rezultatem podjęcie przez te osoby zatrudnienia. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji 
osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na minimalnym poziomie 45% dla osób  
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia oraz imigrantów  
i reemigrantów, jak również na minimalnym poziomie 60% dla pozostałych osób bezrobotnych 
nienależących do ww. grup. 



Realizacja powyższych zamierzeń zostanie zapewniona dzięki realizacji takich usług  
i instrumentów rynku pracy jak: szkolenia, przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, staż, 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 uzyskać samozatrudnienie.  

Całkowita kwota na realizację działań projektowych wynosi 3 241 821,98 zł., przy czym w 2019 
roku Urząd zamierza przeznaczyć na realizację działań projektowych kwotę nie większą niż 
1 282 454,53 zł. a od 1 stycznia 2020 roku, kwotę nie większą niż 1 959 367,45 zł. Założenia 
projektu pozakonkursowego nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę. 
 
 

       Prezydent 
              Miasta Kalisza 

           /…/ 
Krystian Kinastowski 

 


