
UCHWAŁA NR XXXVII/554/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, 

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 
1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020r. 
poz. 713 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 2020r. poz. 920) oraz z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 

W Uchwale Nr LVIII/760/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego” § 1. otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pozakonkursowy, pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie kaliskim (V) do kwoty 12.078.865,15 złotych (z czego limit finansowy ze środków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kaliszu na rok 2019 wynosi 1.994.919,43 złotych, na 2020 rok 4.746.778,69 złotych, na 2021 rok 
3.139.639,98 złotych natomiast na 2022 rok 2.197.527,05). Czas trwania projektu obejmuje okres od 1.01.2019r. 
do 31.12.2022r. 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 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 
1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

§ 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 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

W związku z pismem WUP XI/1.1/922/2.5/2021 z dnia 02-03-2021r. informującym
o możliwości kontynuacji w 2021 roku realizacji wsparcia, o którym mowa w art. 15 zzb, art. 15 zzc
i art. 15 zze ustawy COVID-19 ze środków Funduszu Pracy w projektach współfinansowanych z EFS
rozszerzono w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)”
katalog zadań w 2021 roku i wprowadzono limit środków przeznaczonych na realizację zadania „Instrumenty
dofinansowania” związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 341.265,15 PLN.

Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Kalisza uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kaliskim (V)”.

Całkowita wartość projektu nie przekroczy kwoty 12.078.865,15 złotych (z czego limit finansowy ze
środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rok 2019 wynosi 1.994.919,43 złotych, na 2020 rok
4.746.778,69 złotych (w tym: 2.325.292,15 złotych przeznaczonych na COVID-19), na 2021 rok
3.139.639,98 złotych (w tym: 341.265,15 złotych przeznaczonych na COVID-19) natomiast na 2022 rok
2.197.527,05 złotych).

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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