
 

UCHWAŁA NR ………. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………….  

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe                   

i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

 
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. Zatwierdza się do realizacji w latach 2021-2023 projekt pn. „ Życiowe i zawodowe 

drogowskazy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

 

§ 2. Na realizację projektu wymienionego w § 1 przewidziano łącznie 731 756,22 zł 

(słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 22/100),                       

w tym: 

1) 79,94% wartości projektu w kwocie 584 972,52 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 
cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 52/100) ze środków europejskich; 

2) 20,06% wartości projektu w kwocie 146,783,70 zł (słownie: sto czterdzieści sześć 
tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 70/100) wkład własny Powiatu Otwockiego, 

w tym wnoszony w formie finansowej w kwocie 102 762,00 zł (słownie: sto dwa 

tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) oraz wnoszony w formie 

niefinansowej -                       w postaci udostępnienia pomieszczeń dla potrzeb 

realizacji projektu w wartości 44 021,70 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące 

dwadzieścia jeden złotych 70/100). 

 

§ 3. Realizacja projektu w poszczególnych latach będzie następowała w granicach 

kwot określonych uchwałami budżetowymi oraz zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 
Powiatu Otwockiego. 

 

§ 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 Marek Bajson 

 



  

Uzasadnienie 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych w piśmie Nr MJWPU.WOM-S.420-

g814/21 z dnia 5 maja 2021 r. poinformowała Powiat Otwocki, że złożony wniosek na 

realizację projektu „Życiowe i zawodowe drogowskazy” otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 584 972,52 zł. 

W celu realizacji projektu i podpisania umowy niezbędne jest podjęcie uchwały Rady 

Powiatu zatwierdzającej projekt „Życiowe i zawodowe drogowskazy”. 

Projekt pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy” realizowany będzie w latach 2021-2023 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na jego realizację uzyskano 

dofinansowanie w wysokości 584 972,52 zł, natomiast Powiat Otwocki zabezpiecza wkład 

własny w wysokości 146 783,70 zł.  

Planowany sposób finansowania projektu w poszczególnych latach z podziałem na źródła 

finansowania określa poniższa tabela: 

 

Rok Środki Unii 

Europejskiej 

 

Wkład własny 

Powiatu 

Otwockiego 

(finansowe + 

niefinansowe) 

Razem 

2021 191 258,84 43 029,90 234 288,74 

2022 200 060,39 58 856,10 258 916,49 

2023 193 653,29 44 897,70 238 550,99 

Razem w okresie 

realizacji projektu 

584 972,52 146 783,70 731 756,22 

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Małgorzata Woźnicka  

Sekretarz Andrzej Solecki  


