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UCHWAŁA NR IX/96/2015 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 “Aktywna integracja – projekty 
konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn. zm.) Rada Miejska w Pleszewie  uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę i upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy partnerskiej 
z Gminą Gołuchów, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i jednym podmiotem 
określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./ wybranego w trybie określonym 
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm./, 
w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu konkursowego”, realizowanego w latach 2016-
2018 w ramach Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę 
Gołuchów funkcji Lidera w projekcie, o którym mowa w ust. 1. 

2. Umowa  partnerska, o której mowa w ust. 1, zawarta zostanie po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej 
i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu i określi szczegółowy tryb współpracy stron, 
w szczególności  wzajemne prawa i obowiązki, tryb przekazywania środków, formy zabezpieczenia  
wykonania umowy oraz zasady współpracystron przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
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UZASADNIENIE  

do uchwały NR IX/96/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2015 roku 

 

W Regulaminie Konkursu zamkniętego nr:  RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego 
Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna 
integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe wskazano instrumenty  przyczyniające  
się do  wzrostu  szans  na  rynku  pracy  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. W ramach 
konkursu można realizować następujące typy projektów: 

1. Projekty z zakresu  wsparcia  działań,  mających  na  celu  integrację i aktywizację społeczno-
zawodową osób, rodzin/grup/środowisk     zagrożonych     ubóstwem     lub wykluczeniem społecznym, 
przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji. 

2. Projekty   służące   sieciowaniu i dostarczaniu   narzędzi   zwiększających   aktywność społeczną osób  
zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym i działających  na ich rzecz oraz 
wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). Sieciowanie tj. łączenie  
podmiotów o podobnym  charakterze  działań lub  podmiotów  mających  na celu wzmocnienie 
współpracy interdyscyplinarnej,   - wymiana  zasobów i usług  (sieci  ponadgminne  lub  sieci  ponad 
powiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego,  - wypracowywanie,   
dostarczenie,   wdrażanie   narzędzi   zwiększających   aktywność społeczną, - działania   
edukacyjne/szkoleniowe   dla   podmiotów   odpowiadających   za   lokalną politykę  integracyjną, - 
doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, - 
tworzenie  partnerstw  międzygminnych  /  powiatowych,  mających  na  celu  wymianę usług 
w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. Warunkiem  realizacji  
projektu w 2 typie  operacji  jest  konieczność nawiązania  przez Beneficjentów partnerstwa 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. 

Ze względu na powyższe w celu pozyskania środków zewnętrznych na aktywizację społeczną i zawodową 
mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, koniecznym staje się zawiązanie partnerstwa i współpraca przy 
realizacji projektu z Gminą Gołuchów (Lider projektu) oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Poznaniu i podmiotem  określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./ wybranego w trybie 
określonym w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm./. 
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) współdziałanie jednostek 
samorządu terytorialnego wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez organ stanowiący danej jednostki. 
Uzyskanie takiej  zgody umożliwi Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew współpracy z Liderem i Partnerami 
w zakresie pozyskania środków, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu i wdrożenie środków na działania 
z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. 

Planowana wartość zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew w ramach projektu nie przekroczy 
kwoty 200 tys. zł przy czym wkład własny stanowiący środki na zasiłki celowe w wielkości 5% wartości 
projektu nie przekroczą kwoty 10.000 zł. 

Ze względu na powyższe, mając na względzie szeroko rozumiany interes społeczny, podjęcie uchwały uważa 
się za celowe i zasadne. 


