
         
Uchwała Nr XXX/153/2013 

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
z dnia 28 marca 2013 roku 

 
w sprawie uznania za celowe przystąpienia Gminy Wielopole Skrzyńskie od 1 stycznia 2013 

roku do 31 grudnia 2015 roku do realizacji projektu pn. „Czas  na aktywność w Gminie 
Wielopole Skrzyńskie” –  w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.  z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Gmina Wielopole Skrzyńskie uznaje za celowe przystąpienie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2015 roku do realizacji projektu systemowego pn. „ Czas na aktywność w Gminie Wielopole 
Skrzyńskie” w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 

§ 2 
 

Gmina Wielopole Skrzyńskie zapewnia, iż przeznaczy środki finansowe jako wkład własny na 
realizację projektu, o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopolu Skrzyńskim. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia.2013r. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
         Robert Pieczonka 

 
 
 
 

         
 

 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały 
Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.                   

z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Zgodnie z art. 
28 ust.1 pkt 2 z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 
nr 84 poz. 712) w ramach programu operacyjnego mogą być prowadzone projekty systemowe 
polegające na dofinansowaniu zadań określonych w odrębnych przepisach. 

Gmina zamierza Się ubiegać o dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie 
Wielopole Skrzyńskie” w latach 2013 -2015 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Priorytecie VII dotyczy promocji integracji 
społecznej. Celem tego priorytetu jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także 
podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub 
powrotu na rynek. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 


