
UCHWAŁA Nr XLII/283/2021

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2021 r.

,/^^

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Rodzina z przyszłością" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21
Poddzialanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, zm. Dz.U. z 2021 r., póz. 1038) Rada
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. „Rodzina z przyszłością" wybrany w ramach
konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, który będzie realizowany w okresie od dnia
01.01.2022r. do dnia 30.06.2023r. przez Powiat Łowicki ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do podjęcia działań
zmierzających do realizacji Projektu, o którym mowa w ust. l.

§ 2. Wartość projektu wynosi - 2 007 516,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 85% wartości projektu, tj. l 706 316,00 zł i wkład własny powiatu
łowickiego w wysokości 15% wartości projektu, tj. 301 200,00 zł w postaci świadczeń
wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2020 r. póz. 821 ze zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

)MCZĄC'Y RADY
T^ J ^-p o^-c?

Mar/ek Jędrz^jczak

i!

I
:i



Uzasadnienie
Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu złożył wniosek o
dofinansowanie projektu „Rodzina z przyszłością" w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-
10-001/21, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pismem z dnia 23 sierpnia 2021r. (znak: EFS-
N/II-RP0.423.54.2021.MP poinformował, że wniosek o dofinansowanie ww. projektu został
pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów. W związku z powyższym należy
złożyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym uchwały
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub iimego właściwego dokumentu
organu, który dysponuje budżetem beneficjenta zatwierdzającego projekt lub udzielającego
pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt „Rodzina z przyszłością" jest kontynuacją działań skierowanych do rodzinnej pieczy
zastępczej realizowanych w latach wcześniejszych w ramach projektów o tej samej nazwie.
Celem głównym jest poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług społecznych kierowanych do
rodzinnej pieczy zastępczej.
Założone w projekcie działania stanowią zespół usług składających się na planowe,
kompleksowe wsparcie realizowane w trosce o harmonijny rozwój, przyszłą samodzielność
życiową dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z zapewnieniem ochrony ich praw i
wolności. Projekt kładzie nacisk na sprawowanie opieki nad dziećmi w sposób fachowy, ze
zrozumieniem ich potrzeb.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.
Wartość proj ektu - 200751 6,00 zł
Dofinansowanie UE - l 706 316,00 zł
Wkład własny - 301 200,00 zł
Wkładem własnym będą świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.


