Uchwała nr LII/9/2014
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji
Projektu w 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 12, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art.17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650),
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1.1. Rada Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na wspólną realizację
w 2014 roku, z podmiotami wymienionymi w ust. 2, projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 – rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zwanego dalej „Projektem”.
2. Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy: Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Świętokrzyska 22 - Liderem Projektu i gminami: Bodzechów, Bałtów, Ćmielów, Kunów,
Lipnik,
Mirzec oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
a także z partnerem spoza sektora finansów publicznych wybranym w otwartym naborze
przeprowadzonym przez Lidera Projektu.
3. W sprawie współdziałania partnerów Projektu konieczne jest zawarcie umowy
partnerskiej, która określi między innymi ogólne zasady współpracy, wzajemnej pomocy
i finansowania Projektu, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą.
§2.1. Wkład własny z tytułu udziału w realizacji Projektu w kwocie odpowiadającej
10,5% wartości całego Projektu, zostanie wniesiony przez poszczególne gminy, określone
w §1 ust. 2, proporcjonalnie do alokacji środków przyznanych im przez Instytucję
Pośredniczącą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wkład własny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu udziału w realizacji
Projektu zostanie pokryty przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
ze środków Funduszu Pracy.
§3._Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

