Uchwała nr XXVIII/172/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu pt. „Potrafię, więc
mogę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. – Upowszechnianie formalnego
kształcenia ustawicznego
Na podstawie art. 12 pkt. 4, art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1
Wyraża się wolę przystąpienia przez Powiat Sztumski do realizacji projektu pt. „Potrafię,
więc mogę”, nr WND – POKL.09.03.00-22-002/08 będącego odpowiedzią na konkurs nr
01/PO KL/9.3/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie
formalnego kształcenia ustawicznego.
§2
Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zatwierdzenia projektu i udzielenia
pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Potrafię, więc mogę”, nr WND – POKL.09.03.0022-002/08 składanego w ramach konkursu nr 01/ PO KL/9.3/2008, ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3.
Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego..
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, podjęto inicjatywę przygotowania stosownego wniosku do Priorytetu IX –
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Realizatorem projektu z upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego będzie Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
Celem ogólnym projektu „Potrafię, więc mogę” jest upowszechnianie, na terenie
działania projektu, kształcenia ustawicznego przez zwiększenie liczby osób dorosłych w
wieku 25-64 lat i osób nieuczących się w wieku 18-24, uczestniczących w kształceniu
ustawicznym w celu uzyskania przez nie formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych
(zdobytych w sposób formalny i nieformalny). Cel ten osiągnięty będzie poprzez cele
szczegółowe:
1) aktualizację, przez osoby objęte wsparciem, wiedzy i umiejętności zawodowych (w tym
kluczowych i praktycznych) formalnie potwierdzonych egzaminem i odpowiednim
zaświadczeniem,
2) zwiększenie przez GD zdolności motywacyjnych, a przez to mobilności na rynku pracy,
3) wzbudzenie lub ugruntowanie w Beneficjentach Ostatecznych świadomości konieczności
uczenia się przez całe życie w różnych formach kształcenia ustawicznego,
4) oddziaływanie poprzez promocję projektu i sukces GD na społeczeństwo lokalne w
aspekcie korzyści kształcenia ustawicznego.
W związku z powyższym Rada Powiatu Sztumskiego upoważnia Zarząd Powiatu
Sztumskiego do zatwierdzenia projektu „Potrafię, więc mogę” składanego w ramach
konkursu nr 01/ PO KL/9.3/2008, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu IX –Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione wymogami procedury związanej z
aplikowaniem o przyznanie dofinansowania projektu.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

