
UCHWAŁA NR XXIV/363/16
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zintegrowanego pn. "Zintegrowany program rozwoju 
systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"

Na podstawie art. 12 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Miasto Białystok do projektu zintegrowanego  pn. 
"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby 
regionalnej gospodarki", zwanego dalej Programem.

2. Realizacja Programu ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ustawicznego, 
zgodnego z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy, rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców, 
promocję kształcenia ustawicznego wśród osób pracujących oraz upowszechnianie idei uczenia się przez całe 
życie.

3. W Programie wstępnie zakłada się realizację m.in. działań polegających na:

1) szkoleniach i kursach skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK - kompetencji cyfrowych (kompetencji informatycznych) i języków 
obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych;

2) rozwijaniu kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku 
pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia 
podyplomowe;

3) poradnictwie edukacyjno – zawodowym skierowanym do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej 
oferty edukacyjnej;

4) pozaszkolnych formach kształcenia dorosłych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności 
zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

4. Program może być realizowany za pomocą kilku projektów. Wstępnie zakłada się realizację Programu za 
pomocą dwóch projektów:

1) „Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych, informatycznych i 
studiów podyplomowych zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki";

2) „Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki".

5. W Programie będą uczestniczyć samorządy powiatowe z terenu województwa podlaskiego.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia na wspólną realizację Programu przez Miasto Białystok w 
charakterze Partnera z Powiatem Białostockim w charakterze Lidera lub porozumienia na wspólną realizację 
Programu przez Miasto Białystok w charakterze Partnera z Powiatem Białostockim w charakterze Lidera i innymi 
powiatami województwa podlaskiego w charakterze Partnerów, które wyrażą zgodę na wspólną realizację 
Programu.

§ 3. 1. Wstępna szacunkowa wartość Programu wynosi 60 mln zł, w tym:

1) „Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych, informatycznych i 
studiów podyplomowych zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"- 40 mln zł;

2) „Program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"- 20 mln zł.
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2. Środki na realizację Programu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III 
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Podziałanie 3.2.1 i 
Poddziałanie 3.2.2 i budżetu powiatów, które zawrą porozumienie, o którym mowa w § 2.

3. Wkład własny w Programie będzie wynosił 10 % wartości Programu. Przewiduje się, że wkład własny 
Miasta Białystok zostanie pokryty z formie niepieniężnej i pieniężnej, proporcjonalnie do liczby  mieszkańców 
Miasta Białystok w stosunku liczby mieszkańców województwa podlaskiego. Ostateczna forma wkładu własnego 
zostanie uzgodniona w zawartych porozumieniach i wnioskach o dofinansowanie poszczególnych projektów 
wynikających z Programu.

4. Środki na realizacje projektów - wkład własny, wynikających z Programu zostaną wprowadzone do budżetu 
Miasta Białystok po zakwalifikowaniu projektu zintegrowanego i poszczególnych projektów wynikających z 
Programu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko
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