
UCHWAŁA NR xvl / l09 l12

RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia26 stycznia 20lż r.

w sprawie prrystąpienia do projektu n,PO Klucz do biznesu 2!"

Na podstawię art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5, czętwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. |J. z200I r. Nr 142, poz. 1592, z późn. ,m.l) oraz art.9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 t. o promocji zatrudnienia i insĘrtucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 4I5, zpóźn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§1
Rada Powiatu Brzeski ego wyrtża zgodę:

1) na przystąpienie przez Powiat Brzeski - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w charakterze
partnera do realizacji projektu ,,PO Klucz do biznesu 2]." w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu VI Działania 6.2, współfinansowanęgo z Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanęgo przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i mającego na celu
wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawo-
dowej 1240 uczestników projektu (w tym 180 mieszkańców Powiatu Brzeskiego) poptzez
udzielenie wsparcia doradczego oraz wsparcia finansowego la rozpoczęcie dzińalności go-
spodarczej oraz

2) na zawarcię z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz z pozostaĘmi powiatami -
powiatowymi urzędami pracy z obszatu województwa opolskiego umowy partnerskiej
na rzęcz realizacji Projektu ,,PO Klucz do biznesu 2!", w ramach której Wojewódzki IJrząd
Pracy w Opolu będzie pełnić funkcję lidera, a pozostałe strony tej umowy będą realizować
projekt w charakterze partnerów.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zaruądowi Powiatu Brzeskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62,
poz. 558, Nr ll3, poz.984, Nr l53, poz. l27l, Nr 200, poz. l688 i Nr 214, poz. l806, z2003 r, Nr l62, poz. l568,
z2004 r.Nr l02,poz. 1055 iNr 167, poz.1759,z2007 r.Nr l73, poz.l2l8,z2008 r.Nr l80,poz, ll1l iNr223,
poz. 1458,z2009 r, Nr 92, poz,753 i Nr 157, poz, l24|,z2010 r. Nr 28, poz. l42 i 146, Nr 40,poz,230 i Nr 106,
poz, 675 oraz z20ll r. Nr 2l, poz. ll3, Nr l49, poz. 887 i Nr nr 2l7,poz. 128l.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĘ ogłoszone w Dz. U. z2008 r. Nr 70, poz,416, Nr 134,
poz, 850, Nr l7l, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz, 1654, z2009 r, Nr 6, poz.33, Nr 69, poz. 595, Nr 9l,
poz,742, Nr 97, poz. 800, Nr l15, poz.964, Nr 125, poz. 1035, Nr l27, poz. 1052, Nr 16l, poz. 1278 i Nr 2l9,
poz,1706,z2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz.531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz, 1593, Nr 254, poz. 1700
i Nr 257, poz, 1725 i 1726 oraz z20lI r. Nr 45, poz.235, Nr 106, poz. 622, Nr 17l, poz. 1016, Nr 205, poz, 1206
i l2|l oraz Nr 291, poz. 1707,

§3


