
 

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 

RADY   GMINY W KOSAKOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kosakowo-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kosakowie  do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „ Aktywny Powiat 

Pucki” w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja 

Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 – 2020. 

 

              Na podstawie art.10  ust. 1 w związku z  art. 18 ust. 2  pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) Rada Gminy w Kosakowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kosakowo - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kosakowie do realizacji projektu partnerskiego - w partnerstwie z Powiatem Puckim - 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku , Lokalną Grupą Działania Małe Morze – 

Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu 

puckiego - pod nazwą „Aktywny Powiat Pucki”, realizowanego w ramach działania 6.1 

Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno –Zawodowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                               

                                                                                               

 

 



Uzasadnienie 

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Centrum Integracji Społecznej w Pucku 

oraz ośrodki pomocy społecznej gmin z terenu całego powiatu puckiego: MOPS w Pucku, GOPS 

w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Jastarni, MOPS w Helu, GOPS w Kosakowie 

oraz GOPS w Krokowej wspólnie przygotują i w przypadku otrzymania dotacji wspólnie 

zrealizują projekt „Aktywny Powiat Pucki” mający na celu zwiększenie zatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe programy aktywizacji 

zawodowej.  

               Projekt realizowany będzie w partnerstwie zawiązanym na mocy Listu intencyjnego 

z dnia 11 sierpnia 2015r. 

               W ramach ww. projektu realizowane będą następujące działania: 

1.Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym osób niepełnosprawnych, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji 

społecznej i zawodowej skierowanych do osób i rodzin w oparciu o indywidualnie dobraną dla 

każdego uczestnika ścieżkę reintegracyjną z wykorzystaniem usług aktywnej integracji: 

a/ Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, mające na celu przywrócenie 

lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, 

obejmujące: poradnictwo psychologiczne, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo prawne 

i obywatelskie, pracę socjalną . 

b/ Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc 

w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru/zmiany zawodu, kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy, obejmujących: szkolenia, kursy 

zawodowe, poradnictwo i doradztwo zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. 

2. Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę dostępu 

do usług rehabilitacji, realizowane przez zajęcia usprawniające i warsztaty terapii zajęciowej 

oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. Profilaktyka wykluczenia społecznego poprzez wykorzystanie środowiskowych form 

aktywizacji społecznej, skierowanych do dzieci i młodzieży jako wsparcie towarzyszące, 

niezbędne dla aktywizacji osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

             Szacowana wartość projektu: ok. 3 800 000 złotych brutto – projekt będzie 

dofinansowany w 85% jego wydatków kwalifikowalnych, które będą ponoszone przez Lidera - 

PCPR oraz partnerów oraz w wysokości 15% wkład własny – ze środków Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pucku (świadczenia integracyjne dla uczestników projektu). 

Uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy Kosakowo. 



Czas trwania projektu : 1.10.2015 r. – 31.10.2018 r.  

             Szczegółowy zakres i warunki współpracy, określające prawa i obowiązki Stron 

w ramach realizowanego projektu , określone zostaną w podpisanej w przypadku uzyskania 

dofinansowania na realizacje Projektu, umowie o Partnerstwie. 

 

 


