
Uchwała  Nr VII/88/ 2019
Rady Gminy Lisków

z dnia 30 maja 2019 roku

w  sprawie:  przystąpienia  Gminy  Lisków  do  projektu  konkursowego  oraz  wyrażenia  zgody  na
zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego  „Krok  naprzód!”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020,  Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna
integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 33 ust. 1 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 2018, poz. 1431 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Lisków do projektu konkursowego pn. „Krok naprzód”
realizowanego  w  ramach  Poddziałania  7.1.2  Aktywna  integracja  –  projekty  konkursowe
realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 –
2020.

2. Wyraża  się  zgodę  na  zawarcie  z  Fundacją  Inicjowania  Rozwoju  Społecznego  w  Poznaniu
partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn. „Krok naprzód!”. 

3. Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej, 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 (t. j.  Dz. U. z 2018, poz. 1431 z
późn. zm.). 

4. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego funkcji Partnera
Wiodącego i reprezentowania Partnera projektu wobec osób trzecich w działaniach związanych z
wdrażaniem  projektu,  w  tym  do  zawarcia  w  imieniu  i  na  rzecz   Gminy  Lisków  umowy  o
dofinansowanie  projektu  z  Instytucją  Zarządzającą   Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

§ 2
Prawa i obowiązki  Gminy Lisków  związane z przystąpieniem do projektu i jego realizacją wykonywać 
będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/88/ 2019

Rady Gminy Lisków
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie:  w  sprawie:  przystąpienia  Gminy  Lisków  do  projektu  konkursowego  oraz  wyrażenia
zgody  na  zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego  „Krok
naprzód!”  realizowanego  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie
7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

W  czerwcu  2018r.  Instytucja  Zarządzająca  WRPO  2014-2020  ogłosiła  nabór  wniosków  o
dofinansowanie  w  ramach   Osi  priorytetowej  7:  Włączenie  społeczne,  Działanie  7.1  Aktywna
Integracja,  Poddziałanie  7.1.2.  Aktywna  Integracja  –  projekty  konkursowe  realizowane  przez
podmioty  ekonomii  społecznej  w  partnerstwie  z  jednostką  samorządu  terytorialnego  w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.W dokumentacji naboru
wskazano,  że ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa wielkopolskiego mają możliwość
realizacji projektów  w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej . Zgodnie z zasadami naboru i
realizacji  projektów Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu pełnić  będzie funkcję
Partnera wiodącego projektu.

Kierując  się  potrzebą  pozyskania  dodatkowych  środków  na  realizację  działań  z  zakresu
pomocy społecznej na terenie gminy Lisków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie wyraził
wolę wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przedstawił Partnerowi wiodącemu swoją
część budżetu projektu, celem ujęcia wydatków ośrodka we wniosku o dofinansowanie projektu.

 
Zgodnie z regulacjami ustawy  5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 814 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach  Poddziałania
7.1.2.  Aktywna  Integracja  –  projekty  konkursowe realizowane  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  w ramach WRPO  2014 – 2020",  partnerska realizacja
projektu  jednostek  samorządu  terytorialnego wymaga  uprzedniego  wyrażenia  zgody  przez  organ
stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskanie takiej  zgody pozwoli Gminie Lisków
na zawarcie umowy partnerskiej, której stronami będą: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
a dalej  na  zawarcie  umowy o dofinansowanie  projektu  i  wspólną realizację  projektu w ramach
Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Dzięki  takiemu
rozwiązaniu możliwe będzie pozyskanie przez Gminę Lisków środków zewnętrznych przeznaczonych
na aktywne finansowanie  działań z  zakresu pomocy społecznej.  Dlatego też,  mając  na  względzie
szeroko rozumiany interes społeczny, podjęcie uchwały uważa się za celowe i zasadne.


