UCHWAŁA NR 346/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia
pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zmianami: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.
558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz.
1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753,
nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz.
675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) i art. 6, art.
7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. nr 23, poz.
220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr
116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17,
poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr
173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52,
poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr
106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr
149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) w związku z art. 37 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 25); ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241),
Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
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Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 12), art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. nr 65, poz.
554, nr 157, poz. 1241, nr 202, poz. 1551, nr 219, poz. 1706, nr 221, poz.
1738, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 229, nr 81, poz. 527, nr 125, poz.
842, z 2011 r. nr 81, poz. 440, nr 106, poz. 622, nr 149, poz. 887) oraz
zgodnie z Uchwałą nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008
r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022
roku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się na lata 2012 – 2014 do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w
Płocku
projekt
systemowy
„Droga
do
aktywności”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej oraz Poddziałanie
7.1.2. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
(zwany dalej „Projektem”), w tym:
1) opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2) złożenie wniosku o przyznanie środków,
3) zrealizowanie projektu systemowego.
§ 2.
1. Kwota przeznaczona na realizację Projektu ustalona została w wysokości:
1) w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
a) 2012 rok: 930 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych
zero groszy), w tym 97 650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem wkładu własnego,
b) 2013 rok: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
zero groszy), w tym 89 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem wkładu własnego,
c) 2014 rok: 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych
zero groszy), w tym 89 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem wkładu własnego,
2) w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
a) 2012 rok: 500 511,08 zł (słownie: pięćset tysięcy pięćset jedenaście
złotych osiem groszy), w tym 52 553,66 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) tytułem
wkładu własnego,
b) 2013 rok: 674 119,26 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące
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sto dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy), w tym 70 782,52 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote
pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem wkładu własnego,
c) 2014 rok: 613 191,58 zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy sto
dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy), w tym
64 385,12 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt
pięć złotych dwanaście groszy) tytułem wkładu własnego.
2. Łączna kwota na realizację Projektu w latach 2012 – 2014 wynosi
4 417 821,92 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy
osiemset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), w tym
463 871,30 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset
siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) tytułem wkładu własnego.
§ 3.
Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz Zastępcy Dyrektora ds.
Pomocy Instytucjonalno – Opiekuńczej do wykonywania czynności związanych
z realizacją Projektu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
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UZASADNIENIE
Instytucja Pośrednicząca POKL, której rolę dla komponentu regionalnego
pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego, dokonała podziału środków
pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.
Podziału środków dokonano na podstawie algorytmu, zaproponowanego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
w dokumencie: „Zasady przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w ramach POKL 2007-2013”, w oparciu o dane przygotowane przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie bilansu potrzeb
w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z przedmiotową metodologią, na
realizację projektu systemowego przez MOPS w Płocku w latach 2012 – 2014
w ramach Poddziałania 7.1.1 przewidziano kwotę w wysokości 2 630 000,00zł,
z czego 89,5% wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach
dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% Gmina - Miasto Płock
zobowiązana jest zapewnić ze środków własnych (wkład własny) oraz
z Poddziałania 7.1.2 przewidziano kwotę
w wysokości 1 787 821,92zł, z czego
89,5% wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji
rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% Gmina - Miasto Płock zobowiązane jest
zapewnić ze środków własnych (wkład własny).
W celu realizacji projektu systemowego nie przewiduje się zaangażowania
i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków
finansowych, ani zaciągania dodatkowych zobowiązań. Wkładem własnym
w wysokości 10,5% kwoty dofinansowania będą, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zasiłki celowe wypłacane uczestnikom
projektu.
Zgodnie z dokumentacją konkursową, w miastach na prawach powiatu
beneficjenci projektu - Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej realizujące działania
zarówno gminy, jak i powiatu, składają jeden wniosek o dofinansowanie
projektu, którego wartość stanowi sumę środków przewidzianych dla miasta
w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. MOPS w Płocku, zgodnie z ogłoszonym
naborem złożył wniosek na przyznaną dla Gminy Miasta Płock kwotę
dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Projekt, zgodnie
z wytycznymi, będzie miał na celu aktywizację osób bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze
świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy
społecznej. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez MOPS w Płocku
będzie kontrakt socjalny. Kontrakty socjalne będą zawierane przez pracowników
socjalnych MOPS w Płocku, oddelegowanych do pełnienia czynności związanych
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z realizacją projektu. Osoby uczestniczące w projekcie systemowym otrzymają
wsparcie mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek
pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez zastosowanie
instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej:
m. in. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem
wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
lub policealnym, organizację i finansowanie usług wspierających aktywizację
zawodową, w tym: trenera pracy, doradcę zawodowego, skierowanie
i sfinansowanie terapii psychologicznej, sfinansowanie kosztów zespołu ćwiczeń
fizycznych usprawniających psychoruchowo; organizację i sfinansowanie usług
wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia
asystenta rodziny oraz inne rodzaje wsparcia wymienione w wytycznych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Realizacja projektu będzie trwała do 30 września 2014 r.
Wydatki projektu będą kwalifikowane w podziale na następujące paragrafy:
1. na 2012 rok:
Dział 852 Rozdział 85214 § 3119 – 150 203,66
Dział 853 Rozdział 85395:
§ 4010 –
278 181,89
§ 4110–
50 383,85
§ 4120–
6 962,25
§ 4170–
5 991,01
§ 4210–
85 130,42
§ 4300–
848 058,00
§ 4370–
5 600,00
Łącznie: 1 430 511,08
2. na 2013 rok:
Dział 852 Rozdział 85214 § 3119 – 160 032,52
Dział 853 Rozdział 85395:
§ 4010 –
371 928,30
§ 4110–
75 706,81
§ 4120–
9 401,00
§ 4170–
11 785,89
§ 4210–
90 314,74
§ 4300–
797 250,00

5

§ 4370–
7 700,00
Łącznie: 1 524 119,26

3. na 2014 rok:
Dział 852 Rozdział 85214 § 3119 – 153 635,12
Dział 853 Rozdział 85395:
§ 4010 –
302 778,22
§ 4110–
67 683,58
§ 4120–
7 631,15
§ 4170–
8 697,05
§ 4210–
72 596,46
§ 4300–
844 570,00
§ 4370–
5 600,00
Łącznie: 1 463 191,58
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