
UCHWAŁA NR XXIV/243/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pn. "KAMELEON – zmieniam się" w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 

7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016 roku, poz.446), w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 ze zmianami), w zw. z 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020,

uchwala się, co następuje:

§ 1. 
1. Rada Miejska w Swarzędzu zatwierdza projekt konkursowy pn. "KAMELEON – zmieniam 

się", opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, 
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt konkursowy  ma zostać realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
3. Całkowita wartość projektu konkursowego wynosi 603042,50 zł (słownie: sześćset trzy 

tysiące czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), w tym wartość dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 512586,12 zł (słownie: pięćset dwanaście 
tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy).

4. Realizację projektu powierza się jednostce organizacyjnej Gminy Swarzędz - Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

§ 2. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do podjęcia wszelkich działań i 
składania w imieniu Gminy Swarzędz oświadczeń woli związanych z zawarciem oraz realizacją 
umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pn. "KAMELEON – zmieniam się" w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. 
Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja 
- projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach udzielonego upoważnienia Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz upoważniony jest do 
udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oraz Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej mają gwarantować pomoc w 
rozwiązywaniu problemów życiowych i pokonywania barier jednostkom korzystającym 
wyłącznie z własnych zasobów i możliwości. Pomoc społeczna zapewnia rozwiązanie 
najbardziej podstawowych, bieżących problemów, jednakże aktualna, często 
wieloproblemowa sytuacja osób, skłania instytucje polityki społecznej do organizowania 
systemów kompleksowych, zgodnych z zasadą subsydiarności, optymalizujących zasoby 
ludzkie i prowadzących w efekcie do usamodzielnienia. Docelowym etapem procesu 
usamodzielnienia jest podjęcie pracy zarobkowej. Dzięki wdrożeniu systemowych działań 
projektowych stwarza się osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym realne 
szanse na powrót na rynek pracy – w rezultacie, na pełne uczestnictwo i integrację ze 
społeczeństwem. Głównym celem projektu jest zatem aktywizacja społeczna i zawodowa 50 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz 
w okresie 01.01.2016r.- 31.12.2017r. ( to osoby lub rodziny korzystające z pomocy 
społecznej, osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby z 
niepełnosprawnością, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz ich 
najbliższe otoczenie i społeczność lokalna).

Biorąc pod uwagę opisany wyżej problem i istniejące możliwości dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów mających na celu aktywizację 
społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Gmina Swarzędz 
działając przez swoją jednostkę organizacyjną, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu, w odpowiedzi na nabór zamknięty nr: RPWP.07.02-IZ-00-30-001/15, ogłoszony 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. 
Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 
integracja – projekty konkursowe, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „KAMELON 
– zmieniam się".

Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 wynosi 
603 042,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 512 586,12 zł. Wkład własny do projektu 
stanowią zasiłki celowe dla uczestników, koszty pośrednie (koszty administracyjne związane 
z obsługą projektu), koszt prac społecznie użytecznych, które zostały już zabezpieczone w 
budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Zgodnie z procedurą wyboru projektów do realizacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
jako Instytucja Pośrednicząca na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu 
wymaga od ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiedniej uchwały właściwego 
organu jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzającej projekt (zawierającej tytuł, okres 
realizacji i wartość projektu).

Niezłożenie żądanych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza 
rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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