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UCHWAŁA NR 69/X/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja 
w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu -  projekt pozakonkursowy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt partnerski „Aktywna integracja w powiecie 
otwockim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu -  projekt pozakonkursowy.

§ 2. Na realizację projektu wymienianego w § 1 przewidziano łącznie 784 000,00 złotych, 
w tym:

1) 80 % wartości projektu w kwocie 627 200,00 złotych ze środków europejskich;
2) 20 % wartości projektu w kwocie 156 800,00 złotych finansowy wkład własny 

Powiatu Otwockiego.

§ 3. Projekt wymieniany w § 1 będzie realizowany ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie 
wybranym w otwartym naborze, pochodzącym spoza sektora finansów publicznych.

§ 4. Realizacja projektu w poszczególnych latach będzie następowała w granicach 
określonych uchwałami budżetowymi oraz zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 
Powiatu Otwockiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w piśmie Nr MIJWPU.WOM- 
S.420-c077/17 z dnia 27 czerwca 2019 r. poinformowała Powiat Otwocki, że złożony 
wniosek na realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim” o przyznanie 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w naborze 
pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01 -14-079/19 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał 
dofinansowanie w łącznej kwocie 784 000,00 zł., w tym ze środków Unii Europejskiej - 
Europejskiego Funduszu Społecznego 627 200,00 zł.

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

Projekt „Aktywna integracja w powiecie otwockim” będzie realizowany w okresie od 
01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na 
jego realizacje uzyskano dofinansowanie w wysokości 627 200,00 zł., natomiast Powiat 
Otwocki zabezpiecza wkład własny na jego realizację w wysokości 156 800,00 zł.

Celem głównym projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim” jest aktywizacja 
społeczno - zawodowa 56 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą celów 
szczegółowych:

1) ograniczenie skutków niepełnosprawności 38 uczestników doświadczających 
niepełnosprawność;

2) przełamywanie barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i wejście na 
rynek pracy przez 18 osób usamodzielnianych przebywających w pieczy 
zastępczej;

3) nabycie umiejętności życiowych oraz kompetencji zawodowych umożliwiających 
skuteczne wejście na rynek pracy przez minimum 60% uczestników projektu.

Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie, wybranym 
w otwartym naborze, pochodzącym spoza sektora finansów publicznych.


