
 

UCHWAŁA NR …………………/2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………..……….. 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 

 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji w okresie od 

01.10.2016 r. do 31.07.2018 r. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, na podstawie złożonego wniosku nr RPMA.09.01.00-14-5839/16 pn. NOWE 

HORYZONTY, w naborze pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-0117/16  

w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, o ogólnej wartości 765 346,18 zł. 

2. Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% całego projektu, tj. kwoty 

153 069,24 zł. 

§ 2 

 

Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu 

Wołomińskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Nabór pozakonkursowy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Osi Priorytetowej IX 

wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, został 

przeprowadzony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących działania 

powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPMA.09.01.00-14-5839/16 pn. NOWE 

HORYZONTY, który został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania. 

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 765 346,18 zł, przyznane dofinansowanie 

wynosi 612 276,95 zł co stanowi 80% ogólnych kosztów, udział własny wynosi 153 069,24 zł 

co stanowi 20% ogólnych kosztów. 

Projekt jest skierowany do 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2018 r.  

Uczestnikami projektu będą następujące grupy docelowe: 

- osoby powyżej 15 r.ż. przebywająca w pieczy zastępczej (26 osób),  

- pełnoletni wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą (18 osób), 

- osoby z niepełnosprawnością (11 osób). 

Wsparcie odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla 

każdej z osób z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją 

problemową, zasobów, potencjału i predyspozycji uczestników oraz ich potrzeb. 

 

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze: 

 społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej; 

 zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; 

 edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; 

 zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku 

pracy. 

 

Budżet projektu: 

Rok  Koszty ogółem Koszty bezpośrednie/ 

dofinansowanie UE 

Koszty pośrednie/ 

udział własny 

2016 36 691,82 29 353,46 7 338,36 

2017 435 411,56 348 329,25 87 082,31 

2018 293 242,80 234 594,24 58 648,56 

ogółem 765 346,18 612 276,95 153 069,24 



 

W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Mazowieckiego 

zatwierdził złożony przez PCPR projekt.  

W celu spełnienia warunków potrzebnych do podpisania umowy na realizację przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie złożonego projektu pn. NOWE 

HORYZONTY, niezbędne jest podjęcie uchwały przez organ samorządu terytorialnego – 

Radę Powiatu Wołomińskiego, który dysponuje budżetem Wnioskodawcy, o wyrażeniu 

zgody na zatwierdzenie do realizacji procedowanego wyżej projektu pozakonkursowego. 

 


