
UCHWAŁA NR XL/217/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób 
z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP. 07.01.02-30-0082/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób 
z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn” oraz upoważnia się Wójta Gminy Gizałki do zawarcia umowy 
partnerskiej z EDUFIN Sp. z  o. o. w Pleszewie, pełniącym rolę lidera przy realizacji projektu konkursowego 
w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. 
Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przy którego realizacji Gmina 
Gizałki będzie pełnić rolę partnera. 

2. Wartość całkowita projektu wynosi: 990 680,38 zł, w tym kwota dofinansowania 842 078,32 zł, wkład 
własny niepieniężny 148 602,06 zł.

3. Budżet projektu Gminy Gizałki jako partnera wynosi 42 500,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 
12 500,00 zł, wkład własny niepieniężny: 30 000,00 zł.

4. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis



Uzasadnienie

do uchwały XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób
z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP. 07.01.02-30-0082/17

Gmina Gizałki zamierza realizować projekt w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne,
Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Projekt
ten będzie realizowany w partnerstwie z EDUFIN Sp. z o. o. w Pleszewie, pełniącą rolę lidera projektu oraz
partnerami Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą Dobrzyca.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną, pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców
naszej gminy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do 30 osób
w wieku 18-64 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.

Realizacja projektu następować będzie w oparciu o umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
do zawarcia której wymagana jest uchwała, zatwierdzająca projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

Wójt

Robert Łoza




