
UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia ………………………………..

w  sprawie  wyrażenia  woli  realizacji  projektu  w  ramach  Poddziałania  6.1.2  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz 
udzielenia pełnomocnictw.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) 
oraz  art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę realizacji projektu w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: 

Priorytetu VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”,
− Działania  6.1  „Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności 

zawodowej w regionie
− Poddziałania  6.1.2  „Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  w 

realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” p.n. 
„Wysoka jakość gwarancją sukcesu”

§ 2.

Projekt, o których mowa w § 1. realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu.

§ 3.

Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  Kalisza  do  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  oraz 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu do:
zatwierdzenia projektu: „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki w zakresie określonym w § 1. i zaciągania  zobowiązań związanych z realizacją 
projektu „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” do kwoty 211.764,70 złotych, w tym do zawierania 
umów cywilnoprawnych oraz składania oświadczeń woli.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do uchwały nr …………….. Rady Miejskiej Kalisza z dnia …………..…..

w  sprawie  wyrażenia  woli  realizacji  projektu  w  ramach  Poddziałania  6.1.2  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz 
udzielenia pełnomocnictw.

W związku z inicjatywą Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w sprawie przystąpienia do projektu 
na  realizację  projektu  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w ramach  Priorytetu  VI „Rynek 
Pracy  otwarty  dla  wszystkich”  zachodzi  konieczność  podjęcia  przez  Wysoką  Radę  Uchwały 
wyrażającej  wolę  realizacji  przedmiotowego  projektu  wraz  z  jednoczesnym  upoważnieniem 
Prezydenta Miasta Kalisza do udzielenia  pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu do zatwierdzenia projektu i podpisania umowy, zaciągania 
zobowiązań związanych z jego realizacją, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych i składania 
oświadczeń woli.

Projekt „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych 
i  wojewódzkich  urzędów  pracy  w  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób 
bezrobotnych  w  regionie”  ma  na  celu  podniesienie  jakości  usług  doradztwa  zawodowego  i 
pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie liczby doradców i pośredników. Duża liczba bezrobotnych 
pozostająca w rejestrze tut. Urzędu oraz przyczyny organizacyjne i finansowe powodują, że PUP 
świadczy  usługi  pośrednictwa  i  doradztwa  w  niewystarczającym  zakresie,  kierując  je  do  zbyt 
wąskiej  grupy  osób.  Projekt  ten  pozwoli  na  szerszy  dostęp  osób  bezrobotnych  do  usług 
świadczonych przez doradców. Ponadto rozporządzenie z dnia 2. marca 2007r. (Dz. U. Nr 47, poz.
315) Ministra Pracy i Polityki Społecznej określa nowe szczegółowe warunki prowadzenia przez 
publiczne służby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i 
informacji  zawodowej,  organizowania  szkoleń  oraz  pomocy  w  aktywnym  poszukiwaniu  pracy. 
Przyjęte standardy usług określają jasno obowiązek zatrudnienia w urzędach pracy odpowiedniej 
liczby pracowników na ww. stanowiskach co wiąże się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia.  

W ramach tego projektu realizowane będą:
• upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez:

 zatrudnienie doradców zawodowych,
 zatrudnienie pośrednika pracy,

• szkolenia dla kluczowych stanowisk publicznych służb zatrudnienia m.in. dla specjalistów 
ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy, doradców zawodowych itp.

Ogłoszenie konkursu, do którego zamierza przystąpić Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu 
ma nastąpić na przełomie miesiąca marca i kwietnia br. Termin składania wniosków będzie upływał 
w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. Mając na uwadze kolejne terminy sesji Rady Miasta 
konieczne jest upoważnienie Prezydenta Miasta Kalisza do udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi 
oraz Zastępcy Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu do zatwierdzenia  ww. projektu, 
zaciągania zobowiązań związanych z jego realizacją, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych 
i składania oświadczeń woli, przed datą ogłoszenia konkursu.
Pełnomocnictwa te są niezbędnym załącznikiem do projektów ubiegających się o dofinansowanie z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  ogłoszonego  konkursu.  Aby sprostać 
wymaganiom  konkursowym  i złożyć  wniosek  w  odpowiednim  terminie  konieczne  jest  zatem 
udzielenie przedmiotowych pełnomocnictw przed dniem ogłoszenia konkursu. 



Przewidywana wartość wniosku na lata 2008-2009 wynosi: 
•„Wysoka jakość gwarancją sukcesu” 211.764,70 złotych

Mając  na  uwadze  konieczność  dostosowania  się  do  standardów  usług  rynku  pracy  oraz  chęć 
podniesienia  jakości świadczenia  usług tut.  Urzędu, uznaje się za słuszne przystąpienie  do ww. 
konkursu i realizację projektu.

Kalisz, ……..…… 2008r.



PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WO. …………………

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 
późń. zm) w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) oraz § 3 uchwały Nr ……… Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia …………. roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu 
oraz  udzielenia  pełnomocnictw  udzielam  Panu  Arturowi  Szymczakowi  –  Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu pełnomocnictwa do:

zatwierdzenia projektu „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” i zawarcia umowy na lata 2008-2009 
w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  w zakresie  określonym  w § 1  uchwały  Nr 
……….  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  ………….  roku  w sprawie  wyrażenia  woli  realizacji 
projektu  w  ramach  Działania  6.1,  Poddziałania  6.1.2  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
realizowanego  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kaliszu  oraz  udzielenia  pełnomocnictw  i 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu: „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” do 
kwoty 211.764,70 złotych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych i składania oświadczeń 
woli.



Kalisz, ……..…… 2008r.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WO. …………………

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 
późń. zm) w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) oraz § 3 uchwały Nr ……… Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia …………. roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu 
oraz  udzielenia  pełnomocnictw  udzielam  Pani  Agnieszce  Pazdeckiej  –  Zastępcy  Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, pełnomocnictwa do:

zatwierdzenia projektu „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” i zawarcia umowy na lata 2008-2009 
w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  w zakresie  określonym  w § 1  uchwały  Nr 
……….  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  ………….  roku  w sprawie  wyrażenia  woli  realizacji 
projektu  w  ramach  Działania  6.1,  Poddziałania  6.1.2  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
realizowanego  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kaliszu  oraz  udzielenia  pełnomocnictw  i 
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu: „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” do 
kwoty 211.764,70 złotych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych i składania oświadczeń 
woli.


