
UCHWAŁA NR XXX/274/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zawarcia z EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie 
porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Czas na zmianę! Kompleksowy 

program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz 
Przygodzice”, nr RPWP.07.01.02-30-0113/16

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; 
zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), Rada Gminy i Miasta Odolanów 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację projektu pn. „Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” oraz upoważnia się 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do zawarcia umowy partnerskiej z EDUFIN Sp. z o.o. w Pleszewie, 
pełniącym rolę lidera przy realizacji projektu konkursowego w ramach Osi priorytetowej 7.0: Włączenie 
społeczne. Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przy którego realizacji Gmina i Miasto Odolanów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Odolanowie będzie pełnić rolę partnera.

2. Wartość całkowita projektu wynosi: 886 175,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 841 866,25 zł, wkład 
własny niepieniężny 44 308,75 zł.

3. Budżet projektu Gminy i Miasta Odolanów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Odolanowie jako partnera wynosi: 26.665,00 zł. w tym kwota dofinansowania: 11.925,00 zł., wkład własny 
rzeczowy: 14.740,00 zł.

4. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01.06.2017 r. do 30.11.2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Gmina i Miasto Odolanów zamierza realizować zadanie w ramach projektu Oś priorytetowa 7.0:
Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja –
projekty konkursowe.

Gmina i Miasto Odolanów/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wraz
z partnerami: Gmina Przygodzice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz Gminą
Blizanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie przystąpi do realizacji projektu
konkursowego pn "Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób
z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice”. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie
z EDUFIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie, pełniącą rolę lidera projektu.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną, pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców
naszej gminy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 25 osób w wieku 15-64 lat. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci
kompleksowym wsparciem: doradztwem zawodowym, doradztwem psychologicznym, doradztwem
prawniczym, szkoleniami/kursami zawodowymi, stażami, pośrednictwem pracy.

Kompleksowy program wsparcia umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji społecznych, nabycie
kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększy ich szansę na zdobycie
zatrudnienia w przyszłości.

Obecnie składana jest dokumentacja do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Jednym z wymaganych dokumentów jest w/w uchwała, zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów przedstawionej
uchwały.
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