
UCHWAŁA Nr  382/2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 
 
w sprawie zawarcia z Powiatem Złotowskim umowy partnerskiej przy realizacji 
projektu systemowego POMOCNA DŁOŃ– Integracją ZagroŜonych Wykluczeniem w 
ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Na podstawie art. 10 ust 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Jastrowiu wyraŜa zgodę na zawarcie z Powiatem Złotowskim umowy 
partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu POMOCNA DŁOŃ – Integracja 
ZagroŜonych Wykluczeniem w ramach Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przy realizacji którego Powiat Złotowski będzie pełnić rolę Partnera 
Wiodącego.  
2. Zobowiązania finansowe Gminy Jastrowie wynikające z realizacji umowy partnerskiej o 
których mowa w niniejszej uchwale zostaną pokryte z zasiłków celowych w ramach budŜetu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  



U z a s a d n i e n i e 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Złotowskim umowy partnerskiej przy 
realizacji projektu systemowego Druga Szansa – Integracją ZagroŜonych Wykluczeniem w 
ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego jest obowiązkiem wynikającym z Planu Działania PO 
KL dla Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.2. 
Przedmiotowy obowiązek został zawarty w dokumencie Informacja dotycząca realizacji 
projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie, Konkurs systemowy nr 1/POKL/7.1.2/2009 w rozdziale I.2 Wymagania 
podrozdział 2.9 Wymagane załączniki punkt 2.9.4 „Uchwała właściwego organu jednostki 
samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu wymagany do zatwierdzenia 
projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsza uchwała powinna zawierać kwotę wkładu 
własnego oraz podział na paragrafy w jakich Beneficjent będzie kwalifikował wydatki zgodnie 
z własną polityka rachunkowości”. 
 
Nie podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje utratę dofinansowania całego projektu 
w kwocie 1 242 329,36 zł, które mogą zostać przeznaczone na aktywną integrację 
społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w Powiecie Złotowskim i w Gminie Jastrowie. 


