
 
UCHWAŁA Nr XIV/160/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 października 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności 
związanych z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy 
na rzecz integracji osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.  
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku, 
zwanych w dalszej części „realizatorem projektu”, do wykonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji 
osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej. 

2. WyraŜa się zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 2. Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym obejmie lata 2015-2017 i jest 

zarówno rzeczowym jak i finansowym okresem jego realizacji. 
 
§ 3. W wyniku zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego  

w trybie pozakonkursowym na lata 2015-2017, realizatorowi przyznana zostanie kwota 
dofinansowania określona na podstawie algorytmu podziału środków dokonanego przez 
Instytucję Pośredniczącą. 

 
§ 4. W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego. Wkład własny do 

projektu wnoszony będzie w wysokości nie mniejszej niŜ 15% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

 
§ 5. Maksymalny procent poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu w ramach działania 7.1 wynosi 85%. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa i Kierownikowi 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 
 

  W dniu 05.10.2015r. został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy Regulamin 
naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie na lata 2015-2017 numer naboru RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15. W związku  
z powyŜszym istnieje moŜliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację działań 
związanych z promowaniem włączenia społecznego, walką z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją, a w szczególności rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechniania 
aktywnej integracji i pracy socjalnej na terenie Gminy Borne Sulinowo poprzez pomoc  
w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposaŜenie w kompetencje i 
kwalifikacje zawodowe, wzrost poziomu wykształcenia, wyeliminowanie lub złagodzenie 
barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.  
             Projekt skierowany będzie do osób lub rodzin zagroŜonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. 
              Kwota wkładu własnego projektu pochodzić będzie m.in. ze środków budŜetu OPS 
przeznaczonych na zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze (prace społecznie uŜyteczne- 
FP), zasiłki okresowe, świadczenie pienięŜne na zakup posiłku lub Ŝywności.  
Kwota dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu będzie określona na podstawie 
algorytmu podziału środków dokonanego przez Instytucję Pośredniczącą na kolejne lata. 
              Wstępna deklaracja przystąpienia do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagroŜonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została 
podpisana 16.09.2015r. (w załączeniu). 
               Mając powyŜsze na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
  
 


