
Uchwała Nr 131/700/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji 

projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



- PROJEKT- 

Uchwała Nr …../2017 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………… 

 

 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 

bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Na podstawie art. 9 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 645 

z późn.zm.)                

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy 

w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

2. Wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

3.  

§ 2 

Projekt, o którym mowa w § 1, będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. 

 



§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Zaakceptowano: 

Zofia Zielińska-Nędzyńska – Dyrektor PUP 

Robert Gajewski – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji 

projektu pn. „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (III)” 

 
 Powiat Stalowowolski, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2016r. 

znak: DFI.4021.9.17.2016.AK otrzymał środki w wysokości 1.132.147,00 zł na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Projekt 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” 

będzie realizowany w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty 

pozakonkursowe PUP. 

Grupę docelową projektu stanowić będą:  

 osoby powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Stalowej Woli, jako bezrobotne, dla których ustalony został I lub II profil 

pomocy, należące, do co najmniej jednej z następujących grup: osoby od 50 roku życia, 

niepełnosprawni, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, 

zamierzający odejść z rolnictwa, należący do w/w grup. 

Planowana liczba bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu – około 100 osób. 

Wydatki ponoszone w ramach projektu w całości będą prefinansowane ze środków Funduszu Pracy, nie jest 

wymagany wkład własny do projektu.  

W ramach projektu realizowane będą instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne. Katalog form wsparcia, 

które będą realizowane w ramach projektu, liczba uczestników oraz okres realizacji projektu zostaną 

ostatecznie określone we wniosku o dofinansowanie.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie 

realizacji w/w projektu w I kwartale bieżącego roku.  Warunkiem rozpoczęcia działań w ramach projektu jest 

podjęcie przez Radę Powiatu Stalowowolskiego uchwały zatwierdzającej projekt do realizacji. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


