
projekt Nr … 
 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

 z dnia ………………………… 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2019 projektu                                                

pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działania 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 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Zatwierdza się do realizacji w latach 2017-2019 projekt pn. „Akademia Rodzin           

w Powiecie Otwockim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.  
 

§ 2. Na realizację projektu wymienionego w § 1 przewidziano łącznie 643 473,00  

złotych, w tym: 
1) 80% wartości projektu w kwocie 514 778,40 złotych ze środków europejskich; 
2) 20% wartości projektu w kwocie 128 694,60 złotych niefinansowy wkład własny – 

udostępnienie pomieszczeń Powiatu Otwockiego - Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku na potrzeby projektu. 

 
§ 3. Realizacja projektu w poszczególnych latach będzie zgodna z tabelą, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 5.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  
 
 
 
 
Adwokat 
Marcin Bandura  



Załącznik 
do uchwały Nr ……….…. 
Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia …………………… 

 
 

 
 

REALIZACJA PROJEKTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 
 

Rok 
Płatność ze środków 

europejskich 

Wkład własny Powiatu 

Otwockiego 
Razem 

2017 15 714,10 4 856,40 20 570,50 

2018 259 587,43 67 180,20 326 767,63 

2019 239 476,87 56 658,00 296 134,87 

Razem 514 778,40 128 694,60 643 473,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w piśmie                                             
Nr MJWPU.WOM-S.420-7985/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. poinformowała Powiat Otwocki, 
że złożony wniosek na realizację projektu „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” 

otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

             W celu realizacji projektu i podpisania umowy niezbędne jest podjęcie uchwały Rady 
Powiatu zatwierdzającej projekt, w terminie 14 dni od otrzymania informacji. 
            

Projekt pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” realizowany będzie w latach 
2017-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację 
uzyskano dofinansowanie w wysokości 514 778,40 złotych, natomiast Powiat Otwocki 
zabezpiecza wkład własny w postaci udostępnienia pomieszczeń Powiatu Otwockiego – 
PCPR Otwock na potrzeby realizacji projektu o wartości 128 694,60 złotych. 

 
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 30 rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin 
z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi) 
zamieszkujących na terenie powiatu otwockiego poprzez zidywidualizowane działania 
zapobiegające procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego tych rodzin. 

 
Wsparcie przewidziane w projekcie umożliwi wzrost kompetencji społecznych                        

i życiowych, wzrost kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wzmocni więzi 
rodzinne u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

  
 
Opracowała: 
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Otwocku 
Małgorzata Woźnicka 
 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 


