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...2ororoku

w sprawie zrniany Uchwaly Nr )O(XVIII /280/2009 Rady Mieiskiei
w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 r. zawfierdzaiqcei proiekt systemowy pn.
,rProgram aktywrzacii spote czno-zawodowej w gminie Sztum wczoRAJ
DZIS JUTRO",
finansowany ze Srodk6w Europeiskiego Funduszu
Spolecznego Programu Operacyjnego Ihpitat Ludzki 2007-2013 w ramach
Priorytetu VII Promocia integracii spolecznej, Dzi*lania 7.1 Rozw6i i
upowszechnianie
aktywnei
integracii,
Poddzi*lania
7.1.1 Rozw6f
i upowszechnianie aktywnei integracji przez oSrodki pomocy spotecznei
oraz bud2etu panstwa i budZetu Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawieart.7 ust. 1 pkt. 6iart.1B ust. 2pkt.15 ustawyz dnta8 marca 1,990r.
o samorz4dzie gminnym (D2. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1,591,z poin. zrrr.)
w zwr4zkuz ^rt. 110 ust. 10 ustawy z dnta12marca2004 r. o pomocy spolecznej
(tekst jednolity: Dz U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poin. zrn.) oraz na podstawie
Programu Operacyjnego Ifupital Ludzki przyjgtego przez RadE Ministr6w
i Komisjg Europejsk4 decyzjq Nr CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnra 28 wrzelnia
2007 r. i Planu Dzia\anta na rok 2010 dla wojew6dzdva pomorskiego w rarnach
komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetu VII
Promocja integracji
spolecznej przyjqtego Uchwal4 nr 1564/1275/09 Zarzqdu Wojew6dztwa
Pomorskiego z dnta 1,7grudnia 2009 r.
Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastEpuie :

s1
W Uchwale Nr XXXVIII /280/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnta 30 czenxrca
2009r. w sprawie z^ti,vterdzentaprojektu systemowego pn. ,,Program akqrwrzacji
spoleczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZISJUTRO" finansowanego
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego Programu Operacyjnego
Ifupital Ludzki 2007-201,3w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spolecznej,
Dzialanta 7.1. Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanra 7.1.1
Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o6rodki pomocy spolecznej
oraz bud2etu padstwa i bud2etu Miasta i Gminy Sztum wprowadza sig nastgpuj4ce
zmiany:
1) S 1 ust. 2 otrzymuje nast€pui4cebrzmienie:
,,2. Projekt, o kt6rym mowa w ust. 1, rcahzowany jest przez Miejsko-Gminny
O6rodek Pomocy Spolecznej w Sztumie w latach 2008 - 2013 na podstawie

2
umowy ramowei, o kt6rej mowa w ust. 1, oraz aneks6w do niej zawteranych
w ka2dym kolejnym roku realizacjr projektu w oparciu o z^lvLerdzone ptzez
InsryrucjE Po6rednicz4c4wnio ski o do finansowanie.".
2) S 2 otrzymuje nast€pu,4cebrzmienie:
,,1. Zatwterdzony przez InstytucjE Po6rednicz4c4 wniosek o dofinansowanie
projektu systemowegow roku 2010 stanowi zalqcznrkdo niniejszej uchwaly.
2. \Xzklad wlasny w projekcie systemowym w roku 2010, okreslony we wniosku
o dofinansowanie w maksymalnej wysoko6ci na kwotq 19 987,23 z\, zostanie
sfinansow^nyze Srodk6w bud2etuMiasta i Gminy Sztum.".
3) S7 pozostalym zakresie Uchwala Rady Miejskiej w Sztumie, o kt6rej mowa
w tytule, pozostaje bez zmian.

s2
Nfykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$4
Uchwala wchodzi w 2yctez dniem podjEcia.
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Uzasadnienie
W zwiqzku z podjEt4 pnez RadE Miejska w Sztumie w dniu 30 czerwca 2009 r.
uchwal4 Nr XXXVII/280/2009
w sprawie zadvterdzeniaprojektu systemowego
p_r:_zP19q_g akqwizacii spoleczno-zawodowej w gminie sztum wczoRAJ
DZIS JUTRO" finansowanego w ramach Poddzia\anta 7.1..1.,Priorytetu VIi
Programu Operacyjnego I(apital Ludzl<t 2007-2013,a co z^ qm rdzie mo2liwo6ci4
aplikowania o drodki unijne w roku 201.0w ramach ww. Poddzia\anta, MiejskoGminny o6rodek Pomocy Spolecznej w Sztumie z\oLy\ do Urzgdu
Marszatrkowskiego lfojew6dztwa Pomorskiego Departamentu Europejskiego
Funduszu Spolecznego (Instytucji Po6rednicz4cej) wniosek o dofinanso*uri.
projektu, o kt6rym mowa, w roku 2010. w dniu 1,7 grudnia z00g t.
poinformowano, 2e wniosek zosta\ pozytywnie zweryfikowany pod wzglgdem
formalnym i merytorycznym.
Celem projektu jest stworzenie systemu kompleksowego wsparcia dla os6b
z^grozonych wykluczeniem spolecznym, bEd4cych klientami pomocy spole cznej
w gminie Sztum. Proiekt m^ pnyczynic sig m. in. do zwigkszeniamorywacji tych
os6b do podiEcia aktywnych dzia\aA na rynku pracf, zwipkszenia ich zdolnodci
komunikacyjnych, juk r6wniez do zwiEkszenia kwalifikacji zawodowych, kt6re
podnios4 ich atrakcyjnod6na rynku plzLcy.
Projekt zaklada objEcie wsparciem tych klient6w pomocy spolecznej, kt6rych
szczeg6lnie trudno iest zaktywtzowa1 do poszukiwania pr^cy i rtrezavrdnych
2yciowo popnez objEcie ich kontraktami socjalnymi. rV ramach kontraki6w
zastosowane bgda instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, spolecznej,
edukacyinei i zdrowotnej, kt6re szczeg6Lowoopisane s4 w zalqczonym wniosku
o dofinansowanie. Dzialanta podejmowane w ramach projektu systemowego
planowane s4 w roku 2010 w okresie od 1 lutego do 31 grudnia.
Zgodnte z wytycznymi doryczqcymt reahzacli projekt6w systemowych w celu
uzyskania wnioskowanego przez MGOPS w Sztumie dofinansowania na reahzaclg
przedmiotowego projektu w roku 201.0, tj. kwoty 185010 zl, konieczne jest
wniesienie wkladu wlasnego, kt6ry wynosi dokladnie 9,75o/ocalkowitych koszt6w
projektu, co stanowi kwotE 19 987,23 zl. I(wota powyzsza zabezpieczon zosta\a
w budzecie Miasta i Gminy Sztum na rok 2010.
Nadmienic na\e2y,iz w celu podpisania aneksu do umowy dofinansowania projekru
w roku 201,0, konieczne jest dostarczenie do UrzEdu Marsza\kowskiego
Wojew6dztwa Pomorskiego niniejszej uchwaly.
V zwiazku z powy2szym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przedklada projekt
uchwaly celem jej podjEcia.
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