
Uchwała Nr XX/118/2016 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu  pn. 
„Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 
7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 
Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U . z 2016 r. poz. 217 ze zm.) Rada 
Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 § 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy na realizację projektu partnerskiego 
pn.: „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne 
 2. Szczegółowy tryb współpracy, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki stron, 
tryb i zasady współpracy stron przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 określone 
zostaną w umowie o partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
         Artur Jakubek  
 
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

możliwa jest realizacja projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie 

Krotoszyńskim” w partnerstwie przy którym Gmina Rozdrażew będzie pełnić rolę Partnera 

a Powiat Krotoszyński rolę Lidera.  

Gmina Rozdrażew przystępuje do współpracy z powiatem krotoszyńskim w celu realizacji 

projektu pn.: „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach 

Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Niniejsza uchwała pozwoli na podpisanie umowy dotyczącej realizacji przedmiotowego 

projektu w zakresie usług społecznych i zdrowotnych. Następstwem wyrażenia woli w tym 

zakresie będzie wniesienie wymaganego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 wkładu własnego w realizację projektu, wdrożenie zakresu 

rzeczowego projektu oraz osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników realizacji 

projektu.  

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.   

 

 
   Wójt Gminy  

     Mariusz Dymarski  
 
 

 


