
UCHWAŁA NR i2?C. ./2015 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia 2015r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego 
w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3, 3a i 5 art 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2015r. poz. 1445) w związku z art. 19 ust 2, 6, 7, 
12, 13, 16, art. 20 ust. 2 i 3 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163, 693, 1045) i art. 32 ust. 1 i 2, art. 33. art. 76 , art. 182 ust. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się do Pana Roberta Wójcika - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu do reprezentowania Powiatu Łowickiego przy realizacji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 
2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, w szczególności do: przygotowania, 
składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów, składania oświadczeń 
woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Łowickiego, w tym do 
podpisania umów o dofinansowanie projektów wraz z aneksami z Instytucją Pośredniczącą 
tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania 
przekazanych środków oraz do ich rozliczania, a także do składania imiych oświadczeń 
woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki

2. Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki

3. Jacek Chudy -  Członek Zarządu



U Z A S A D N I E N I E

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkursy w ramach IX Osi Priorytetowej 
„Włączenie Społeczne” -  działanie X.l, poddziałanie IX. 1.1 „Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działanie IX.2, 
poddziałanie IX.2.1 -  usługi społeczne i zdrowotne. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania 
się o dofinansowanie są m.in. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne -  powiatowe 
centra pomocy rodzinie (PCPR). Konkurs X .l.l. ma na celu umożliwienie jednostkom 
organizacyjnym pomocy społecznej realizację kompleksowych programów aktywizacji 
społeczno-zawodowej, obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i 
edukacyjnej, zakładających realizację zadań wynikających z przepisów prawa krajowego w 
zakresie pomocy społecznej, których efektem będzie w pierwszej kolejności przywrócenie 
zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do 
zatrudnienia. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte m.in. osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają 
aktywizacji społecznej, czyli osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające 
pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 201 łr. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej.
Celem konkursu IX.2.1 jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt powinien 
obejmować wsparcie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy w wykonywanych przez nie 
zadaniach oraz przygotowanie kandydatów na rodziców zastępczych do przyjęcia dzieci. 
PCPR w Łowiczu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje realizuje zadania 
dotyczące pieczy zastępczej w powiecie i dlatego zamierza aplikować w obu konkursach.

Wnioski o dofinansowanie mogą zawierać dane samorządowej jednostki organizacyjnej 
(PCPR), na podstawie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa lub upoważnienia. 
Otrzymanie dofinansowania pociąga za sobą obowiązek składania drogą elektroniczną za 
pomocą systemu SL2014 wszystkich wniosków o płatność, danych uczestników, 
zapotrzebowania na kolejne transze środków, pism, informacji o zamówieniach publicznych i 
innych dokumentów związanych z realizacją projektu. Stosowne upoważnienie w znacznym 
stopniu realizację projektu.


