
Uchwała Nr III/10/2010 
Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
 
 

w sprawie: przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  

„Aktywna integracja w gminie RozdraŜew” 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  ze zm.) w związku z art. 110 ust 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.) 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zatwierdza się przystąpienie Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego 

„Aktywna integracja w gminie RozdraŜew” w ramach Priorytetu VII – Promocja 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane prze jednostkę organizacyjną 
Gminy RozdraŜew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w RozdraŜewie. 

 
§ 2 

 
Gmina RozdraŜew przeznaczy na realizację programu w ramach Priorytetu VII – Promocja 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społeczne środki finansowe - jako wkład własny kwotę 6.536,07zł          
słownie: sześćtysięcypięćsettrzydzieścisześćzłoty07/100, co stanowić będzie 10,5% wartości 
kosztów całego projektu. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew 
 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 06.12.2010r. 
dotyczącym dofinansowania projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy 
społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina RozdraŜew ma 
moŜliwość realizacji projektu za kwotę 62.248,33zł. Na wymienioną kwotę składać się będą: 
środki własne w wysokości 6.536,07 zł (10,5%), dotacja w wysokości 55.712,26 zł (89,5%).  
Celem Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”  jest rozwijanie 
aktywnych form integracji społecznej i umoŜliwianie dostępu do nich osobom zagroŜonym 
wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy 
społecznej w regionie. 
Projekt planowany do realizacji w ramach w/w środków nosi tytuł „Aktywna integracja 
w gminie RozdraŜew”. Jego celem jest zaktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez 
wykorzystanie narzędzi projektu jakimi są kontrakty socjalne. Przewiduje się, Ŝe realizacja 
projektu wpłynie na zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby podjęcia zatrudnienia i 
spowoduje nabycie nowych umiejętności zawodowych, przez osoby nieaktywne zawodowo, 
aby zapobiec zagroŜeniu wykluczenia społecznego. 
 
 
        Wójt Gminy  
        mgr Mariusz  Dymarski  
 
 
 
 
 


