
Uchwała Nr XIII/106/2016 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

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

jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1445 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 

2015r.,  poz.149 z późn.zm.)                

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                     

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

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

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane 

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

§ 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. 
 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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