
UCHWAŁA NR 524/99/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w  sprawie:  wniesienia  pod  obrady  Rady Powiatu  w Sierpcu  projektu 
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki 
projektu ofert pn. „Z Europą za pan brat”  na konkurs ofert ogłoszony 
przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych 
w  ramach  Priorytetu  VIII  Poddziałania  8.1.1  Wspieranie  rozwoju 
kwalifikacji zawodowych  i  doradztwo  dla  przedsiębiorstw Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projekt  uchwały  w sprawie 
dotyczącej  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Sierpecki  projektu 
oferty  pn. „Z  Europą  za  pan  brat” współfinansowanego  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 
Wspieranie  rozwoju  kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo  dla 
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1.Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący               ....................................
2.Andrzej Twardowski – Członek                           ....................................
3.Szczepan Jamiołkowski – Członek                      ....................................
4.Sławomir Fułek – Członek                                   ...................................
5.Adam Pijankowski – Członek                             ....................................



UCHWAŁA NR....../........../09
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z dnia .................2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Z Europą za pan brat” na konkurs 
ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach 
Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Na podstawie art. 12 pkt 4, art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala się, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na złożenie przez Powiat Sierpecki projektu pn. „Z Europą 
za pan bra”t  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji  zawodowych  i  doradztwo  dla  przedsiębiorstw  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Uchwały Nr....../........./09
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia ............2009 r.

Priorytet  VIII  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  dotyczy 

Regionalnych  kadr  gospodarki,  Działanie  8.1  Wspieranie  rozwoju 

kwalifikacji zawodowych     i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt  „Z  Europą  za  pan  brat”  dotyczy  zorganizowania  bezpłatnego 

szkolenia  z  języka  angielskiego  dla  60  osób  pracujących  z  powiatu 

sierpeckiego. Celem szkolenia jest podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji 

zawodowych  do  potrzeb  rynku  pracy,  promowanie  wielojęzyczności, 

europejskiego  wymiaru  doskonalenia  zawodowego  oraz  korzystanie  z 

technologii informacyjno - komunikacyjnych    w nauce języka obcego.

W przypadku uzyskania akceptacji  dla wniosku o dofinansowanie projektu 

oferty  pn.  „Z  Europą  za  pan  brat”  Powiat  Sierpecki  nie  wnosi  żadnego 

wkładu własnego   do realizacji projektu.
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