
UCHWAŁA NR .. J.~.~.;.~L~~.~.
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
"Dogonić Marzenia II" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 7.1
Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe
realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do podejmowania czynności w zakresie
realizacji projektu pozakonkursowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 32 ust.1 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późno zm.) art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 z późno zm.) oraz w oparciu
o Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisji
Europejskiej, Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przystępuje do realizacji projektu partnerskiego "Dogonić Marzenia II"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane

przez OPS, MOPRi PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014 - 2020.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Kolskiego-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

3. Udziela się pełnomocnictwa Pani Urszuli Polewskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole do:

1) Podpisania i złożenia w imieniu Powiatu Kolskiego wniosku o dofinansowanie projektu

pozakonkursowego pt.: "Dogonić Marzenia II" w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja,

Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR

i PCPR w ramach WielkopOlskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

realizowanego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu kolskiego.

2) Podejmowania wszelkich czynności prawnych faktycznych dotyczących projektu,

w szczególności:

• podpisania w imieniu Powiatu deklaracji o współpracy pomiędzy wszystkimi członkami

partnerstwa,

• podpisania umowy partnerstwa i aneksów do umowy,

• składania oświadczeń woli i zawierania umów związanych z realizacją umowy,

• dokonywania zmian w umowie,



• podejmowania wszelkich innych czynności związanych z przyjęciem umowy partnerstwa.

3) Zaciągania zobowiązań finansowych i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku

otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu, z zastrzeżeniem § 1 ust.4

uchwały;

4) Dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

4. Jeżeli czynność prawna, wynikająca z zakresu upoważnienia, może spowodować powstanie zobowiązań

majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

§2

1. Zadania wynikające z projektu, o których mowa w § 1 są zgodne z zakresem zadań wynikających

ze statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

§3

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostaje udzielone do odwołania.

2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą wycofania wniosku, odwołania naboru, nieprzyznania środków

finansowych na realizację projektu pozakonkursowego.

3. Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie,

a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr.. .~ I.~. \.ę~•.~~!\.~....
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia .!l .. ~\>; .. ~\\!H.:.~~(,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w roku 2015 zamierza przystąpić do partnerstwa

lokalnego z gminami z terenu powiatu kolskiego w celu złożenia i realizacji projektu pozakonkursowego

pt. "Dogonić Marzenia II" w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja -

projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Partnerstwo zostanie utworzone w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku

pozytywnego rozpatrzenia, wspólnej realizacji Projektu Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania

Partnerstwa oraz zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów w trakcie realizacji Projektu.

Planowany okres realizacji Projektu: od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Celem w/w Projektu przewidzianego do złożenia w naborze w ramach partnerstwa jest aktywizacja

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej

(151- 641.), zamieszkałych na terenie powiatu kolskiego i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie wspólne przygotowanie projektu partnerskiego,

a po przyznaniu dofinansowania, podpisanie umowy i realizacja zakresu rzeczowego projektu

oraz osiągnięcie założonych we wniosku wskażników realizacji projektu. Jednocześnie uchwałą udziela się

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do podejmowania wszelkich

działań i składania wszelkich oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, w zakresie

wskazanym w niniejszej Uchwale.

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu Powiat Kolski

zabezpieczy środki niezbędne na jego realizację.

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.
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