Uchwała nr LIII/36/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
do partnerstwa w realizacji w latach 2014-2015 projektu pod nazwą „Schematom
STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracypilotaż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Na podstawie art. 10 ust.1 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art.110 ust. 10 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 Ostrowca Świętokrzyskiego wyraża zgodę na przystąpienie
do partnerstwa i realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”, Działania 1.2 Wsparcie systemowe
instytucji i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „Projektem”.
2. W sprawie współdziałania partnerów Projektu konieczne jest zawarcie
porozumienia o współpracy, który określi między innymi ogólne zasady tej współpracy,
wzajemnej pomocy i finansowania Projektu.
§ 2. 1. Liderem projektu będzie Powiat Ostrowiecki- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrowcu Św. z siedzibą ul. Świętokrzyska 22.
2. Projekt swoim zasięgiem obejmuje instytucje oraz organizacje działające
na terenie powiatu ostrowieckiego oraz ich organy założycielskie zainteresowane
stworzeniem skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym
pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej,
a także do testowego wypracowania nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji
społecznej oraz wypracowaniem i wdrożeniem efektywnego modelu pracy z rodziną
wielodzietną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.
3. Partnerem współrealizującym projekt ze strony Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z siedzibą ul. Świętokrzyska 22.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podjęcia
wszelkich działań i czynności związanych z przystąpieniem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
do projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§4. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia
2014 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
dr Waldemar Kacuga

