Uchwała Nr XXXIV/270/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1,
Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), Programu Operacyjnym Kapitał Ludzki
przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej, Planu Działania na rok 2009
przyjętego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą nr 61/632/08/III z dnia
2 grudnia 2008 r., uchwala się co następuje:
§ 1. Gmina Działdowo przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywizacji
społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1/ 2009 r. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
§ 2. Gmina Działdowo przeznacza na realizację projektu w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości
29 766,22 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa
grosze).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/270/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009 r.

W dniu 31.03.2009r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie poinformował pisemnie , iż wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 na realizację projektu
pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” zgłoszony przez Gminę Działdowo/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie po pozytywnym przejściu oceny formalnej zarejestrowany
został w Krajowym Systemie Informatycznym
pod numerem POKL. 07-01-01-28-218/09. Wniosek
o dofinansowanie przeszedł 14.04.2009r. pozytywnie ocenę merytoryczną.
Beneficjentem programu jest Gmina Działdowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem
projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo w Gminie Działdowo. W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostanie objętych 41 osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich o niskich kwalifikacjach zawodowych i wysokim
deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. Programem Aktywności Lokalnej zostanie objęta grupa
20 osób – młodzież w wieku 15-25 lat, która ze względu na swoje pochodzenie rodzinne i terytorialne jest
zagrożona wykluczeniem społecznym.
Program realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Gminie Działdowo przyznano łączną alokacje na 2009r. w wysokości 270 602 PLN (słownie: dwieście
siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote) Wymagany wkład własny w realizację projektu stanowi 11% kwoty
budżetu. Wkład własny wyliczony został na kwotę 29 766,22 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze ). Środki własne znajdują się już w tegorocznym
budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczone są na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej
(zasiłki celowe lub zasiłki celowe specjalne) podopiecznym biorącym udział w realizowanym projekcie.
Przy podpisywaniu aneksu do umowy nr POKL.07.01.01-28-206/08-00 z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Olsztynie, przedmiotem, którego jest realizacja projektu systemowego, integralną częścią
tego aneksu jest podjęcie przez Radę Gminy Działdowo Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo
do realizacji projektu.

