
UCHWAŁA NR 68/XVIII/2015
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia przez Gminę Opatów do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatu 
kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a, art. 10 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie 
gminnym (jt. Dz.U z 2015r. poz. 1515) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działania 9.1., Poddziałanie 9.1.6 w przyjętym 
przez Komisję Europejską dnia 18 grudnia 2014r.
Rada Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Opatów przystępuje jako partner do realizacji projektu pt. „Aktywna integracja powiatu 
kłobuckiego" realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6.

§ 2. Gmina Opatów gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych, jako wkład własny na realizację projektu 
pt. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Dział 9.1., 
Poddziałania 9.1.6 w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na okres realizacji projektu tj. 
na lata 2016-2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną - deklarującą udział Gminy Opatów jako partnera Powiatu
kłobuckiego przy realizacji Projektu pozakonkursowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych
niewykluczeniem społecznym poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji społecznych i

zawodowych, wsparcia psychologicznego w zakresie wzrostu świadomości nt. własnych predyspozycji
zawodowych, a także zwiększenia motywcji do rozwijania własnych możliwości.

Uczestnikami projektu będą klienci instytucji pomocy społecznej z powiatu kłobuckiego - osoby
bezrobotne, nie aktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej oraz pełnoletni wychowankowie rodzin i placówek, a także osoby niepełnosprawne z
powodu przynajmniej jednego schorzenia np. narządu wzroku, słuchy , ruchu lub układu krążenia z

umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z terenu naszej gminy uczestniczyć w projekcie będzie 5 osób.

Wkład własny gminy Opatów w realizacji projektu to kwota 11.000 zł na lata 2016-2017.

Wkład własny będzie wsparciem dochodowym uczestników projektu w postaci wypłacanych im w trakcie
realizacji projektu zasiłków celowych. Środki na wypłatę tychże zasiłków celowych Ośrodek Pomocy
Społecznej zapewni w ramach zatwierdzanego własnego budżetu w latach 2016 - 2017 w rozdziałach:

85214, 85295

Niniejsza uchwała stanowi wymóg do podpisania umowy partnerskiej na rzez realizacji Projektu
pozakonkursowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego„ współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztaw
Śląskiego na lata 2014-2020.
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