
UCHWAŁA NR XXX/188/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Wielichowo do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym 
w Grodzisku Wlkp. przy realizacji projektu systemowego „Razem możemy więcej” w ramach Priorytetu VII 
, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 28 a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Wielichowo do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym 
w Grodzisku Wlkp., Gminą Kamieniec i Gminą Granowo  do realizacji projektu systemowego „Razem możemy 
więcej” w ramach Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego bez angażowania środków własnych gminy Wielichowo. 

§ 2. 

1. Zadania określone w ramach partnerstwa dla Gminy Wielichowo będzie realizował Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

2.  Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo

Adam Łaniecki 

Uzasadnienie

Zgodnie z Wyciągiem z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.2 w roku 2014,
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą realizować projekty systemowe w partnerstwie z jednostkami sektora
finansów publicznych, uprawnionymi do korzystania ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.1.1 z terenu powiatu
właściwego dla siedziby PCPR. Nawiązanie partnerskiej współpracy umożliwi w roku 2014, realizację szeregu
zadań z zakresu aktywnej integracji skierowanych w głównej mierze do osób niepełnosprawnych , do osób
będących w pieczy zastępczej oraz osób zagrożonych wykluczeniem z terenu powiatu grodziskiego oraz
właściwych terytorialnie terenów gmin.

Chęć udziału we wspólnym projekcie partnerskim wyraziły 3 Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie
powiatu grodziskiego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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