
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” w ramach Osi 
priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy realizowana przez  PUP w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 9 ust.1 pkt 20 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1265, poz. 1543, poz.1669, poz. 2077) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy w mieście Opolu  i powiecie opolskim (V)”  w ramach Osi priorytetowej VII 
Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
2. Realizatorem projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
projektu z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w  sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)”
w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób starszych, w tym znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy to ważne wyzwanie dla regionu. Do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które od lat doświadczają największych trudności z wejściem lub
utrzymaniem się na rynku pracy należą bezrobotni od 30-ego roku życia, w tym zwłaszcza
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby starsze mają coraz
większe problemy z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, jak
i uzyskaniem stałego zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę opisany wyżej problem i istniejące możliwości dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego projektów mających na celu aktywizację zawodową
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
w odpowiedzi na nabór zamknięty, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, złożył wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie
opolskim (V)”.

Celem wyżej wymienionego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 638 osób
bezrobotnych od 30-ego roku życia, z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez
zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta Opola.

Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 100 % wartości projektu. Planowana wartość
projektu wynosi 6 372 870,16 PLN. Projekt będzie realizowany od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

Zgodnie z procedurą wyboru projektów do realizacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako
Instytucja Pośrednicząca na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wymaga
od ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiedniej uchwały właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzającej projekt. Nie złożenie żądanych
dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się
o dofinansowanie. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.
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