
projekt Nr 4 

UCHWAŁA Nr……….. 

Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia……………… 

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie  terminu realizacji projektu partnerskiego  

„Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 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 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego  

„Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Europejskiego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego                 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                   

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy, do dnia 30 września  

2021 r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu . 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                       

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.                    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 

 



Uzasadnienie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizuje projekt partnerski 

„Aktywna integracja w powiecie otwockim”, współfinasowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Europejskiego  w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego            

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych                          

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu .  

Rada Powiatu w Otwocku uchwałą nr 69/X/19 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 zatwierdziła do realizacji projekt partnerski  „Aktywna integracja w powiecie 

otwockim”, którego realizacja  była przewidziana od  dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2021 r. 

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej COVID-19, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, po uzyskaniu zgody Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zawiesiło realizację działań merytorycznych                           

w projekcie na okres 3 miesięcy. 

Z tego względu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  pismem znak: 

PCPR.414.III.44.2019-20 z dnia 12.05.2020 r. zwróciło się do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu 

do dnia 30 września 2021 r. W odpowiedzi  Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych pismem znak:  MJWPU.WWS-1.420-c077/19 z dnia 26 maja 2020 r. wyraziła 

zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu w zaproponowanym terminie tj. od  dnia                        

1 września 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. 

  

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Otwocku 

Małgorzata Woźnicka 

 

 

Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki 

 

 

 


