UCHWAŁA NR 168/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Chodzieży do realizacji projektu oraz składania oświadczeń woli w sprawach związanych z
projektem pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 ze zm.) Zarząd
Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Marzenę Łuczak, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Chodzieży, do zawarcia wraz z członkiem Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie chodzieskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
§ 2. 1. Upoważnia się Panią Marzenę Łuczak, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Chodzieży, do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
związanych z realizacją (w tym rozliczaniem) projektu, w szczególności do składania
oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych, podpisywania wniosków o płatność,
sprawozdań oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje upoważnienia do podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Gminą Miejską w Chodzieży.
§ 3. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży odpowiada za
prawidłowe wykonanie wszelkich obowiązków wynikających z zawartej umowy, o której mowa
w § 1.
§ 4. Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją
projektu, w szczególności do czasu ostatecznego rozliczenia zadania.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Chodzieży.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Julian Hermaszczuk

………………………….

Wicestarosta Mirosław Juraszek

..………………………..

Członkowie Zarządu:
1. Eugeniusz Bogdan

………………………….

2. Roman Golcz

…………………………

3. Remigiusz Nowak

………………………….
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .......................
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ................. 2016 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
do realizacji projektu oraz składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem
pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi
społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i
ich jednostki organizacyjne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w nawiązaniu do ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego naboru nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 i wezwania do
złożenia przez Powiat Chodzieski, wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w trybie
pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, deklaruje chęć przystąpienia do
przedmiotowego projektu. Zgodnie z określonym kryterium dostępu, obligatoryjne jest partnerstwo
z jednostką samorządu terytorialnego - gminą oraz organizacją spoza sektora finansów publicznych
(podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową). Wsparciem projektu objęte zostaną
łącznie min. 204 osoby fizyczne, które zgodnie z KC zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie
powiatu chodzieskiego. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w obszarze włączenia
społecznego, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi
(w tym rodziny zastępcze).
Wartość całkowita projektu wynosi 2 000 000,00 zł, z tego 85% stanowią środki UEEuropejskiego Funduszu Społecznego tj. 1 700 000,00 zł, środki budżetu państwa wynoszą 10% tj.
200 000,00zł oraz 5% budżet jednostek samorządu terytorialnego tj. 100 000,00 zł, z czego
80 000,00zł to środki własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz 20 000,00
zł wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. Wkład własny PCPR w roku
2016 wyniesie 20 000,00 zł, w roku 2017 – 40 000,00 zł, w roku 2018 – 20 000,00 zł. Wkład
własny PCPR obejmuje środki finansowe przeznaczone na zadania obligatoryjne tj. wypłatę
świadczeń społecznych. PCPR posiada zabezpieczenie w planie finansowym jednostki na 2016 na
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pokrycie wkładu własnego w wysokości 20 000,00 zł, natomiast w latach 2017 – 2018
zabezpieczenie wkładu własnego będą stanowić środki na wypłatę obligatoryjnych świadczeń
społecznych, które muszą być realizowane ze środków własnych powiatu na mocy ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z określonym kryterium dostępu PCPR dokonało wyboru partnera spoza sektora finansów
publicznych. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 wyłoniono organizację pozarządową – Fundację AKME. Drugim partnerem jest jednostka
samorządu terytorialnego Gmina Miejska w Chodzieży, w imieniu której zadania projektu realizował
będzie MOPS Chodzież.
Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej
pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Gminą Miejską w Chodzieży, o której mowa w art. 33 ust. 5
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 ze zm.),
określającej w szczególności: przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału
poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania
pozostałych partnerów projektu, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów
ponoszonych przez poszczególnych partnerów

projektu umożliwiający określenie kwoty

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w przypadku naruszenia
lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy. Powiat Chodzieski otrzyma z Urzędu
Marszałkowskiego w poszczególnych latach dofinansowanie do projektu. Na postawie umowy
partnerskiej Powiat Chodzieski przekaże do Gminy Miejskiej w Chodzieży część dofinansowania
dotyczącą finansowania zadań realizowanych przez MOPS Chodzież w wysokości określonej w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Dlatego też podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy
Powiatem Chodzieskim a Gminą Miejską w Chodzieży należy do kompetencji Zarządu Powiatu.
Ponieważ zgodnie z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1
Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014–2020

podmiotem

odpowiedzialnym za realizację projektu jest powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
z tego względu konieczne jest udzielenie Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Chodzieży upoważnienia do składania oświadczeń woli w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do
usług społecznych w powiecie chodzieskim”.
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