
 
 

UCHWAŁA  Nr XXV/151/2016 

Rady  Powiatu Kępińskiego  

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 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 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w 
sprawie zawarcia z Gminą Kępno, Gminą Trzcinica i organizacją pozarządową, jako partnerem spoza 
sektora finansów publicznych, umowy partnerskiej o współpracy. 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, pkt 3a, pkt 5 oraz art.12 pkt 8 lit. h i pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1 

1. Rada Powiatu zatwierdza i wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Kępiński w roku 2016 do 
realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 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 w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany będzie w okresie: od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. 

3. Dofinansowanie w ramach realizacji projektu będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kępińskim. 

4. Całkowita wartość projektu: 1.751.068,19 złotych, w tym kwota dofinansowania: 1.663.514,78 złotych 
oraz wkład własny: 87.553,41 złotych, z tego kwota 55.440,12 zł zostanie pokryta z budżetu Powiatu 
Kępińskiego w formie świadczeń na utrzymanie osób w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). 
Pozostały wkład własny zostanie pokryty przez partnerów projektu, tj. Gminę Kępno w kwocie 17.713,29 
zł (w formie świadczeń i zasiłków dla uczestników projektu wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)) oraz przez partnera spoza sektora 
finansów publicznych, tj. Fundację AKME w wysokości 14.400,00 zł (w formie świadczeń wolontariuszy). 

5. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu 
Kępińskiego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, jako Partnera Wiodącego.  

§ 2 
 
1. Projekt wskazany w § 1ust. 1 będzie realizowany w partnerstwie z: 

1)Gminą Kępno – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie; 
2)Gminą Trzcinica - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy; 
3)Fundacją AKME, ul. Grzybowa 4, Bogucin, 62-006 Kobylnica - Partnerem wyłonionym  
w wyniku ogłoszenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia  
26 stycznia 2016r. o naborze Partnera w celu wspólnej realizacji wskazanego projektu -  
w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 217 z późn. zm.).  



2.  Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Kępno, Gminą Trzcinica oraz organizacją pozarządową wskazaną 
w § 2 ust.1 pkt 3 umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu, o którym mowa w § 1ust. 1.   
Partnerem Wiodącym projektu będzie Powiat Kępiński. 

3. Umowa partnerska, o której mowa w ust. 2, określi szczegółowy tryb współpracy stron,  
w szczególności wzajemne prawa i obowiązki, tryb przekazywania środków, formy zabezpieczenia 
wykonania umowy oraz zasady współpracy stron przy realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY  Nr XXV/151/2016 

Rady  Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pt. „W rodzinie siła” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 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 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 
zawarcia z Gminą Kępno i Gminą Trzcinica oraz organizacją pozarządową jako partnerem spoza sektora 
finansów publicznych umowy partnerskiej o współpracy. 

 

Projekt pt. „W rodzinie siła” został zatwierdzony do realizacji na postawie Uchwały Nr 2958/2016 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków  

o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne –projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 –2020. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z usług społecznych a zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z celem szczegółowym Poddziałania 7.2.1. Usługi 
społeczne. Cel ten będzie realizowany poprzez działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym, w tym rodziny zastępcze z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami oraz 
osoby w ich otoczeniu zamieszkujące na terenie Powiatu Kępińskiego. Będą to działania poprawiające 
dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług 
opiekuńczych i asystenckich.  

Funkcję Instytucji Zarządzającej dla Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
(DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucją prowadzącą 
nabór jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań.  

 
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu państwa. 
 

Do realizacji przedmiotowego projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta 
(Projektodawcy) stanowiące minimum 5% wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania 
wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków zewnętrznych wynosi 85% (poziom dofinansowania UE), 
zaś maksymalny poziom dofinansowania całkowitego zadania 95%. 

 
Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki 
Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe – w charakterze partnera. Ze strony Powiatu 
Kępińskiego projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ze strony Gminy 
Kępno – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ze strony Gminy Trzcinica – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy. Partnerem spoza sektora finansów publicznych będzie Fundacja 
AKME, ul. Grzybowa 4, Bogucin, 62-006 Kobylnica – Partner wyłoniony w wyniku ogłoszenia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 26 stycznia 2016 r. o naborze Partnera w celu 
wspólnej realizacji wskazanego projektu - w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej2014-2020 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).  



Szczegółowy tryb współpracy stron, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki, tryb przekazywania 
środków, formy zabezpieczenia wykonania umowy oraz zasady współpracy stron przy realizacji projektu 
zostaną zawarte w umowie partnerskiej.  

Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu  
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz realizacja zakresu rzeczowego projektu  
i osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników realizacji projektu w okresie 24 miesięcy. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.       
 


