
projekt Nr 8 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017 – 2018 projektu pn. „Aktywni w życiu                         

i w pracy” 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. 1. Zatwierdza się do realizacji w latach 2017 – 2018 projekt pn. „Aktywni w życiu                                 
i w pracy” 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 projekt wymienionego w ust. 1 przewidziano łącznie 571.444,65 złotych, 
w tym: 

1) 80% wartości projektu w kwocie 457.155,72 złotych ze środków europejskich; 
2) 20% wartości projektu w kwocie 114.288,93 złotych ze środków własnych Powiatu 

Otwockiego w postaci świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U z 2016 r.,                  
poz. 575 z późn.zm.).  

 
§ 2. Finansowanie realizacji projektu w poszczególnych latach odbywać się będzie zgodnie 

z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie         
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Otwocku. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
Adwokat Marcin Bandura 



Załącznik  
do uchwały Nr …………… 

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia …. grudnia 2016 r. 

 
 
 
Tabela. Finansowanie realizacji projektu 
 
 

Rok Płatność                                            
ze środków 

europejskich 

Wkład własny 
Powiatu Otwockiego 

Razem 

2017 326.256,93 67.228,78 393.485,71 
2018 130.898,79 47.060,15 177.958,94 

Razem 457.155,72 114.288,93 571.444,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

      Zgodnie z uchwałą Nr CCXV/82/16 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 1 czerwca 2016 r.               
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywni w życiu i w pracy” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji w latach 2017 – 2018 projektu pozakonkursowego 
pn. „Aktywni z życiu i w pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego                   
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                     
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Po ocenie formalnej i zatwierdzeniu merytorycznym wniosku przyznano dofinansowanie             
ze środków unijnych w kwocie 457.155,72 złotych. Powiat Otwocki zabezpiecza wkład własny               
w kwocie 114.288,93 złotych w postaci już wypłacanych świadczeń na kontynuowanie nauki lub 
utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku                       
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Projekt pn. „Aktywni w życiu i w pracy” realizowany w latach 2017 – 2018 skierowany jest 
do mieszkańców Powiatu Otwockiego. Wsparciem objętych zostanie 41 osób w tym: 15 osób                                
z niepełnosprawnością oraz 26 wychowanków pieczy zastępczej. Zaplanowane działania mają na 
celu zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększanie motywacji do rozwoju osobistego, 
podniesienie umiejętności psychospołecznych, poprawę stanu psychofizycznego oraz integrację 
środowiskową.  

Wsparcie przewidziane w projekcie umożliwi niwelowanie poczucia izolacji                        
i niedostosowania. Poprzez zwiększanie samodzielności i świadomości pełnionych ról, złagodzone 
zostaną deficyty jednostek, pozytywnie oddziałując na najbliższe otocznie tj. rodziny i środowisko 
lokalne, co sprzyjać będzie integracji i służyć będzie rozwojowi społecznemu.  

Uchwała zatwierdzająca powyższy projekt jest konieczna do zawarcia umowy na              
realizację projektu pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych                      
w Warszawie a Powiatem Otwockim.   
 

 

Opracowała: 
Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Otwocku 
Małgorzata Woźnicka 
  

 

 

Sekretarz Powiatu  
Zbigniew Rak 
 


