
 Uchwała Nr V/53/2015 
Rady Gminy w Masłów 
z dnia 26 luty 2015 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  Program  aktywizacji
społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu VII. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U.z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art.110 ust 10 ustawy z dnia
12  marca  2004roku  o  pomocy  społecznej  (tekst  jednolity  z  2015r.,  poz.163)  Rada  Gminy
Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  Gminy  Masłów/Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Masłowie do realizacji w roku 2015 projektu systemowego „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji,  Poddziałanie  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez
ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizatorem  projektu  będzie  Gmina  Masłów/Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Masłowie- gminna samorządowa jednostka organizacyjna Gminy Masłów. 

§ 2 
1. Na  realizację  programu  realizowanego  w  ramach  Poddziałania  7.1.1  w  roku  2015

zabezpieczone  zostaną  w  budżecie  gminy  środki  pieniężne  jako  wkład  własny  do
realizacji projektu systemowego o którym mowa w § 1. 

2. Upoważnia  się  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Masłowie  do
podjęcia  wszelkich  działań  i  czynności  związanych  z  przystąpieniem  Gminy
Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Masłowie do projektu o którym
mowa w § 1. 

§ 3 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Masłów  oraz  Kierownikowi  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna 



Uzasadnienie do Uchwały 
Nr V/53/2015 

Rady Gminy Masłów 
z dnia 26 luty 2015 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  „Program  aktywizacji
społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm.Masłów” w ramach Priorytetu VII. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Działając  na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2013r.,  poz.  594 z  późn.  zm.)  w związku
z art.110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015r.,
poz.163) Rada Gminy w Masłowie biorąc pod uwagę potrzeby występujące na terenie Gminy
Masłów kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej, którym jest przedmiotowy
projekt  systemowy  pn.  „Program  aktywizacji  społeczno-zawodowej  bezrobotnych  w  gm.
Masłów”. 

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej,  którzy  są  w  wieku  aktywności  zawodowej,  w  szczególności  o  niskich  lub
zdezaktualizowanych  kwalifikacjach  zawodowych.  Dodatkowo  w  ramach  projektu
„Upowszechnienie  aktywnej  integracji”  zostanie  zrefundowane  zatrudnienie  3  pracowników
socjalnych (2,5 etatu) w celu spełnienia  art.  110 ust.  11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015r., poz.163) „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik
socjalny  zatrudniony  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  na  2.000  mieszkańców
lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej
niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. 

Realizacja  projektu  rozpoczęła  się  w  miesiącu  styczniu  2015  roku  i  trwać  będzie
do sierpnia 2015 roku. Za realizację projektu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Masłowie. 

Wobec powyższego podjęci przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna 


