
UCHWAŁA NR 315/XLIX/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 25 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 
do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna 
integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. im.) uchwalą się, co następuje: 

„§ 1. W uchwale Rady Powiatu nr 2887XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 
do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna 
integracja Poddzialanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.1. otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się, że realizacja projektu będzie trwała przez 21 
miesięcy w terminie od 01.06.2017 roku do 28.02.2019 roku." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę Rady 
Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu o 

numerze RPWP.07.01.02-30-001/16 pn. „Jesteśmy aktywni" w ramach Osi 
priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1Aktywna integracja Poddziałanie 

7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt wskazany 
w tytule w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite na podstawie w/w uchwały. Projekt ma być 
realizowany do dnia 31.12.2018 roku. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni uzasadnia konieczność 
przedłużenia projektu z uwagi na to, ze umowa o dofinansowanie projektu „Jesteśmy 
aktywni" o nr RPWP.07.01.02-30-0101/16 podpisana została w listopadzie 2017 r. 

PCPR wraz z Partnerem nie zdecydował się na rozpoczęcie procedur od czerwca 
2017, a więc przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Takie postępowanie PCPR było 
rozumiane i akceptowane przez VVUP, gdyż Partner Wiodący był z nim w ciągłym kontakcie. 

W związku z koniecznością zastosowania Prawa Zamówień Publicznych i wymogu 
łączenia zamówień w całym Projekcie konieczne było przeprowadzenie przez Partnera 
Wiodącego Powiat Wrzesiński — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 
szacowania wartości zamówień, które realizuje do tej pory. 

Od marca 2018 r. odbywają się spotkania uczestników z psychologami, których celem 
jest stworzenie IPD w sferze osobistej. Realizacja usług rehabilitacyjnych odbywa się od 
marca 2018 — do zakończenia realizacji pozostało około 273 godziny. Biorąc pod uwagę, 
że pracuje trzech rehabilitantów średnio po 6 godzin dziennie, zajęcia te zakończyłyby się na 
początku listopada 2018 r., czyli rok po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W związku 
z tym, jesteśmy zmuszeni przerwać zajęcia z rehabilitantem aby uczestnicy mogli realizować 
warsztaty i kursy zawodowe. Kontynuacja rehabilitacji odbędzie się po kursach do 10 grudnia 
2018 r. 

We wrześniu 2018 r. zatrudniony pośrednik pracy zakończył spotkania w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie i rozpoczął zajęcia w placówkach powiatowych, jego praca 
również musi przynajmniej częściowo zostać zawieszona na czas warsztatów i kursów 
zawodowych. 

W sierpniu 2018 r. przeprowadzono ww. postępowanie do realizacji usług 
szkoleniowych i 5 września 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcami z czasem 
realizacji do 4 listopada 2018 r. 

Dodatkowo jeszcze przed stażami, PCPR kieruje na badania medycyny pracy oraz 
specjalistów (psychiatry/ neurologa). Terminy badań oferowanych przez ośrodki zdrowia są 
na tyle odległe, że część osób rozpocznie staże po 1 października lub w listopadzie 2018 r., 



ponieważ po wykonaniu badań, uczestnik może podjąć staż a tym samym zakończy go co 
najmniej w lutym 2019 r. Następnie w zależności od etapu ścieżki wsparcia, uczestnicy będą 
mogli kontynuować warsztaty/kursy lub pośrednika pracy. 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w dniu 
5 października 2018 r. wysłał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek 
o dofinansowanie projektu wraz z tabelą zmian z prośbą o zaakceptowanie zmiany terminu 
zakończenia realizacji projektu na dzień 28 luty 2019 r. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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