
Id: A6788297-D643-460D-A730-D6CD2C07C291. Uchwalony Strona 1 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR IX/97/2015 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.1.  “Aktywna integracja – projekty 
pozakonkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r ., poz. 
1515) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 
 Miasto i Gmina Pleszew wyraża deklarację przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu złożenia projektu 

systemowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.1 
Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, 
MOPR i PCPR, złożenia wniosku o dofinansowanie i zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Pleszewskim 
w celu realizacji projektu systemowego. 

§ 2. 

 Miasto i Gmina Pleszew upoważnia Burmistrza do podjęcia wszelkich działań i składania w imieniu Miasta 
i Gminy Pleszew oświadczeń woli zmierzających do przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu złożenia 
projektu systemowego pt.: „Integracja i aktywizacja społeczna społeczno-zawodowa osób z terenu województwa 
wielkopolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna Integracja – projekty pozakonkursowe realizowane 
przez OPS, MOPR i PCPR i zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Pleszewskim w celu realizacji Projektu pt.: 
„Integracja i aktywizacja społeczna społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”, 
dokonywania zmian w ww. umowie , podejmowania wszelkich innych czynności związanych z przyjęciem umowy 
partnerstwa, składania oświadczeń woli i zawierania umów związanych z realizacją umowy partnerskiej 
i udzielania przez burmistrza dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego umocowania. 

§ 3. 
Planowany okres realizacji projektu: od 1.01.2016 do 31.12.2017 r. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE  

do uchwały nr IX/97/2015  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2015 roku 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym , dalej „usg” , do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na 
ten cel odpowiedniego majątku. 

Miasto i Gmina Pleszew zamierza przystąpić do partnerstwa lokalnego w celu złożenia projektu 
systemowego pt. „Integracja i aktywizacja społeczna społeczno-zawodowa osób z terenu województwa 
wielkopolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna Integracja – projekty pozakonkursowe 
realizowane przez OPS, MOPR i PCPR. 

Partnerstwo powołuje się w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia, wspólnej realizacji Projektu. Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania 
Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów w trakcie realizacji Projektu. Planowany okres 
realizacji Projektu do końca 2017 roku. Projekt dotyczył będzie  wsparcia osób korzystających z pomocy 
społecznej, w szczególności osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodziny mające trudności z integracją 
społeczną i zawodową, a także pozostałych grup wykluczenia społecznego. Planuje się docelowo objąć pomocą 
50 beneficjentów z w/w grup wykluczenia społecznego zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, przy 
czym wartość projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Pleszew nie przekroczy kwoty 540,000,00 zł, 
a kwota wkładu własnego pochodzącego ze środków przeznaczonych na zasiłki celowe w latach 2016-2017 
nie przekroczy 15% wartości projektu czyli kwoty 81.000,00 zł. Z uwagi na alokację środków i potrzeby 
społeczności lokalnej przystąpienie do projektu jest uzasadnione. 


