
UCHWAŁANr 5215212017
7, ARZ. ĄDa P owIATU GR[]D ZL\D ZKIE Go

zdnia 18 sierpnia 2017 t.

w sprawie upowźnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
do złożenia wniosku o dofinansowanie pĘekttr p[. ,, Rodzina w Centrum 2" w ramach konkursu
nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118|L7 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na |ata 2014 - 2020, Działanie 9.3 Roztvój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Na podstawie art. 48 ust, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j.Dz.U.z2016r.poz.8I4,1579 i1948 orazz2017 r.poz.730 i 935)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Bożenę Grabdę Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu do:

2. zŁożęniawniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach konkursu
nr RPKP.O9.03.02-V.00-04-II81I7 w ramach RPO W K-P na lata20l4 -żL2l,Dzińanie 9,3 Ronvój
usfug zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecanych;

3. podejmowania wszelkich działań rvłiązanych z realizacją projektu, o którym mowa w § 1,

aw szczególności do:

1) zawarcia z Wojewódźwem Kujawsko - Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd
Wojewódźwa jako IZ RPO WK-P na lata 2014 - 2020 umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach konkursu nr RPKP.O9 .03.02-12.00-04-118lI7 w ramach
RPO WK-P na lata 2014 - 2020, Działanie 9.3 Rozwój usfug zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie9.3-2 Rozrvój usług społecmych w imieniu inarzęcz Powiatu Grudziądzkiego;

2) składania (o ile dotydry) w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków
o dofinansowanie projektu pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach koŃursu nr RPKP.O9,03.02-
V 00-04-118/17 w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020, Działanie 9,3 Ronvój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie9.3.2 Ronvój usług społecznychw imięniu inarzecz
Powiatu Grudziądzkiego;
składania wniosków o płatność;
ńożenia protestu w imieniu wnioskodawcy;
dokonywania w formie pisemnej aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach konkursu nr RPKP,09 .03,0ż-V.00- 04-I18lI7 w ramach
RPO WK-P na tata 2014 - 2020, Działanie 9,3 Ronvój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3 .2 Roarój usług społec zny ch;
potwierdzania kopii dokumentów rwiązanych zrealizacjąprojektu za zgodnośó z oryginaŁem;
składania wszelkich oświadczeń wolinńązanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie
projekru i dokonywania innych czynności konieczrych do realizacji projektu.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas realizowaniairoz|iczania projektu.

§ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu.

3)
4)
5)

6)
7)



§ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie zdniempodjęcia.

Zarząd Powiatu:



uzasadnienie

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako Ins§ńucja ZarządzającaRegionalnym Programem

Operacyjnym Wojewódńwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ogłosił nabór wniosków

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP,O9.03.02-IZ,00-04-II81I7 dla Poddziałania

9.3.2 Ronvój usług społecznych,Działania9.3 Rozwój usfug zdrowotnych i społecznych w ramach Osi

priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo.

Regionalne Ośrodek Pomocy Społecnej w Toruniu zwróctł się do powiatów i miast na prawach powiatu

z inicjatywą przygotowania i rea|izacji w partnerstwie projektu pn. ,,Rodzina w Centrum 2",

stanowiącego drugą edycj ę proj ektu aktualnie realizowanego.

Projekt zaMada dzińania ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usfug wsparcia rodziny

i piecry zasĘpczej obejmujące poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, warsźaty

dla wychowanków pieczy zastępczej, dla rodzin zasĘpczych i biologiczrychprzeżywających trudności

w pełnieniu fuŃcji opiekuńczo - wychowawc4rch, wylazdy edukacyjno - integraclne dla rodzin

zastępczych i rodzin biologicmych przeffiających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -
wychowawczych. Realizacja projekfi prryczyni się do wzmocnienia kompetencji i umiejętności

wychowawczychrodzinzastępczych i biologicznychorazpozwoli na stworzenie w powiecie szerszego

niż dotychczas zakłesu poradnictwa słuącego do wsparcia rodzin biologiczrrych doświadczających

trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych. Biorąc pod uwagę potrzeby zidentyfikowane

w aktualnej edycji projektu; w tym zgjaszane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie atakże

uczestników projektu, uzasadnionajest kontynuacja form świadczonego wsparcia (planowana rea\izacja

II edycji projektu obejmuje okres od 01.07.2018 do 30,06,2020).

Zgodnie z Regulaminem w/w konkursu do złożenia wniosku o dofinansowanie pĄekrrr, w tym

składanego w partnerstwie, przez jednostkę organizacyjną jednostki samorądu terytorialnego

nięosiadającą osobowości prawnej wymagane jest upoważnienie właściwego organu jednostki

samorządu terytorialne go.

Biorąc powyzsze pod uwagę projekt w/w uchwĄ jest zasadny.


