
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/2014 
RADY GMINY w Rozdra żewie 

z dnia  27 marca 2014 r. 
 
w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpr acy przy 
realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu  VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Eu ropejskiego Funduszu 
Społecznego. 
  
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2  pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w zw. z art. 110 ust. 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 
ze zm.) w zw. z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Komisji 
Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. oraz przyjętym przez 
Komitet Monitorujący POKL Planem działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII     
w województwie wielkopolskim Rada Gminy uchwala co następuje: 
  
§ 1   Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji 
projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w 2014 r.,  
przy którego realizacji Gmina Rozdrażew będzie pełnić rolę Partnera, a Powiat 
Krotoszyński rolę Lidera. 
 
§ 2  Szczegółowy tryb współpracy, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki 
stron, tryb  i zasady współpracy stron przy realizacji projektu, o którym mowa § 1,  
określone zostaną w umowie o partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu 
niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu. 
 
§ 3  W przypadku umieszczenia Projektu, o którym mowa w § 1, na liście 
rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Gmina Rozdrażew 
zabezpieczy środki niezbędne na realizację ww. Projektu.  
 
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                              
          

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur  Jakubek  

 

 
 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z dokumentem „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2013 roku”                    
oraz z kryteriami dostępu, które zostały zapisane w Planie Działania dla Priorytetu VII 
na lata 2014 – 2015 możliwa jest realizacja projektu systemowego w partnerstwie 
z jednostkami sektora finansów publicznych, uprawnionymi do korzystania w ramach 
Poddziałania 7.1.1 z terenu powiatu właściwego dla siedziby PCPR.  
 Kryterium realizacji projektu w partnerstwie ma na celu aktywizację jednostek 
sektora finansów publicznych, uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach 
Poddziałania 7.1.1 z terenu województwa wielkopolskiego oraz rozszerzenie zakresu 
oraz rodzaju wsparcia na rzecz uczestników projektu co pozytywnie wpłynie            
na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w Wielkopolsce. Za wybór partnerów odpowiada PCPR na podstawie jasno 
określonych kryteriów.  

Zgodnie z wcześniej przywołanymi „Zasadami przygotowania…..” i „Planem 
Działania….” podjęcie niniejszej uchwały umożliwi podpisanie stosownej umowy 
o partnerskiej współpracy w celu realizacji projektu systemowego pomiędzy  – Gminą 
Rozdrażew (Partner) a Powiatem Krotoszyn (Lider). 
 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


