UCHWAŁA NR XIV/150/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28
ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r.
nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udzielić pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna do zatwierdzenia i realizacji projektu pn.
„Kwalifikacje = Możliwości” objętego wnioskiem o dofinansowanie złożonym na konkurs nr
1/POKL/6.3/2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, na który Gmina Brenna otrzymała
dofinansowanie w wysokości 100% jego wartości z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa.
2. Ogólną charakterystykę projektu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Wojnar
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/150/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 lutego 2012 r.

Ogólna charakterystyka projektu "Kwalifikacje = Możliwości" realizowanego w ramach
działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 20 pozostających bez pracy
mieszkańców Gminy Brenna, w wieku aktywności zawodowej do maja 2012 r.
W projekcie weźmie udział 20 mieszkańców Gminy Brenna, którzy będą rekrutowani spośród
osób pozostających bez zatrudnienia. Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy
wsparcia: poradnictwo indywidualne, szkolenia zawodowe oraz szkolenia i warsztaty z zakresu
pierwszej pomocy.
Projekt „Kwalifikacje = Możliwości” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
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