UCHWAŁA Nr XVII/97/2016
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce,
czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” w ramach Działania 7.2.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz do podpisania, złożenia i realizacji
w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie Projektu.
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.), w związku z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§1
Wyraża się zgodę do przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu konkursowego
w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne partnerskiego projektu konkursowego pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce,
czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa na rzecz wychowanków
pieczy zastępczej przy którego realizacji Powiat Kępiński będzie pełnić rolę Partnera.
§2
1. Liderem projektu o którym mowa w § 1 realizowanym w okresie od 1 października 2016r.
do 30 września 2019r. będzie Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE w Poznaniu.
2. Partnerami projektu będą: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network Kraków, Fundacja Aktywizacja
Oddział Poznań i Powiat Kępiński
§3
Udziela się pełnomocnictwa Pani Zuzannie Czworowskiej – Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podpisania, złożenia i realizacji projektu w imieniu
Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego o którym mowa
w §1.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały NR XVII/97/2016
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia i realizacji projektu konkursowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków budżetu państwa pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce,
czyli wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” w ramach Działania 7.2.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz do podpisania, złożenia i realizacji
w imieniu Powiatu Kępińskiego wniosku o dofinansowanie Projektu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w roku 2016 zamierza przystąpić do
partnerstwa z Liderem projektu: Stowarzyszeniem Wspólnota BONA FIDE
w Poznaniu oraz partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network Kraków, Fundacją Aktywizacja
Oddział w Poznaniu w celu złożenia i realizacji projektu konkursowego w ramach Działania
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne
partnerskiego projektu konkursowego pn. „Odrodzenie Feniksa w Wielkopolsce, czyli
wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie społeczne i zawodowe
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”.
Partnerstwo zostanie utworzone w celu: wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie,
a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, wspólnej realizacji Projektu.
Planowany okres realizacji Projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2019 r.
Celem w/w Projektu przewidzianego do złożenia w naborze w ramach partnerstwa jest
podniesienie poziomu integracji społeczno zawodowej i ograniczenie marginalizacji
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 16-25 lat będącej wychowankami
opuszczającymi placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.
Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie wspólne przygotowanie projektu
partnerskiego, a po przyznaniu dofinansowania, podpisanie umowy i realizacja zakresu
rzeczowego projektu oraz osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników realizacji
projektu. Jednocześnie uchwałą udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do podejmowania wszelkich działań i składania
wszelkich oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, w zakresie
wskazanym w niniejszej Uchwale.
W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu Powiat
Kępiński zabezpieczy środki wkładu własnego niezbędne na jego realizację. Wkład własny
Powiatu Kępińskiego stanowić będą środki przeznaczone na świadczenia dla wychowanków
pieczy zastępczej i pochodzić będą z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kępnie.
Celem usprawnienia prac związanych z przygotowaniem projektu, podpisaniem umowy i jego
realizacją wskazane jest udzielnie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie.
Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.

