UCHWAŁA NR XVI/138/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w
powiecie gdańskim”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446), w związku z art. 33 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 2016 r. poz. 217) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Pszczółki do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu
pn.„Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w powiecie gdańskim” - aktywna integracja, rozwój usług społecznych,
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
§ 2. Upoważnia się Wójta do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w §1
uchwały, w tym zawarcia umowy o partnerstwie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami, w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję
zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem
operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w
porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
W ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej okresie 2015-2023 na
obszarze powiatu gdańskiego, tj. gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz gmin wiejskich: Cedry Wielkie,
Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, będzie realizowany projekt
pn.„Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w powiecie gdańskim”. Jego celem jest podnoszenie poziomu
aktywności społecznej i zawodowej, zapewnienie usług społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w
podmiotach ekonomii społecznej. Uczestnikami projektu będą osoby dotknięte ubóstwem i zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Ze względu na zakres tematyczny oraz rozmiary projektu zasadne jest jego realizowanie w
partnerstwie międzysektorowym. Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie, jako Partner
wiodący, zaprosiło do współpracy gminy z terenu powiatu gdańskiego. Szczegółowe zasady udziału
Partnerów w projekcie zostaną ustalone w umowie o partnerstwie, przy czym udział Gminy Pszczółki nie
będzie miał charakteru finansowego.
Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
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