
- Projekt - 
Uchwała Nr XXX /      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 

   w sprawie:   wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do 
zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu 
Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VIII, Działanie 8.1.2 

                      
 
Na podstawie art. 9, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe               
w Wodzisławiu Śląskim w charakterze Partnera do realizacji projektu „Impuls do zmian. 
Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2, nr konkursu 
1/POKL/8.1.2/2008. Obowiązki Lidera projektu pełnić będzie CTC Polska Sp. z o.o.              
ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, nr NIP 5261041928, nr REGON 011606470. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr  XXX/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
w sprawie:  wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo 

Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do 
zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu 
Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VIII, Działanie 8.1.2  

 
 

Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim przygotowało 

wspólnie z firmą CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach projekt „Impuls do zmian. 

Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2. Projekt został złoŜony  

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z głoszonym konkursem  

nr 1/POKL/8.1.2/2008. W dniu 6 stycznia 2009r. zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania. 

Projekt jest skierowany do podmiotów lokalnych tj. pracodawców, partnerów 

społecznych, samorządów gospodarczych i zawodowych, JST, instytucji rynku pracy, NGO. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wynika ze zmieniających się uwarunkowań oraz 

dynamiki tempa zmian gospodarczych na terenie powiatu. Problemem powiatu jest brak strategii 

zarządzania i narzędzi szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany 

gospodarczej oraz brak mierników ewaluacji i monitoringu. Stąd teŜ wzmocnienie efektywności 

zarządzania procesami społeczno – gospodarczymi wymaga jasnego zdefiniowania strategicznych 

obszarów działania podmiotów lokalnych. Podstawą wdroŜenia nowego systemu jest zawiązanie 

lokalnej sieci współpracy i wzmocnienie aktywnego  funkcjonowania partnerstwa na poziomie 

powiatu. Ponadto, koniecznym jest wyedukowanie reprezentantów podmiotów lokalnych  

w zakresie instrumentów słuŜących zarządzaniu zmianą gospodarczą.  

Projekt będzie w całości finansowany z funduszy zewnętrznych (budŜet państwa, budŜet 

UE). W związku z powyŜszym przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie 

wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe  

w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju 

gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII, Działanie 8.1.2. 
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