
Uchwała Nr 227/XIX/2016 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie: przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja 

droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5,6,19, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) Rada Miasta Ciechanów uchwala co 

następuje: 

 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Ciechanów jako Partnera do udziału 

w realizacji projektu pod nazwą „Aktywna integracja droga do zatrudnienia” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wnioskodawcą i Liderem Partnerstwa jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy  

w Ciechanowie, który jest odpowiedzialny za utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji 

Społecznej oraz za zarządzanie projektem i rozliczenie otrzymanej kwoty dofinansowania. 

 

§ 2 

1. Wartość całkowita w/w Projektu wynosi: 954.075,00 zł. 

2. Ustala się, że w ramach realizacji w/w projektu Gmina Miejska Ciechanów wniesie wkład 

własny w wysokości 24.000 zł., (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100),  

w formie pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na 

potrzeby Klubu Integracji Społecznej. W przypadku zmniejszenia wydatków związanych  

z realizacją projektu, wkład własny Gminy Ciechanów może ulec zmniejszeniu do wysokości 

stanowiącej nie więcej niż 2,5% wartości projektu. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

          Rady Miasta Ciechanów 

 

Leszek Goździewski 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 Przy współpracy z władzami Gminy Miejskiej Ciechanów w dniu 2 listopada 2015 r. 

został złożony przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie wniosek  

o dofinansowanie  projektu pn. „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -   

Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.  

  

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych i został zatwierdzony do dofinansowania. 

  

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Klubu Integracji 

Społecznej grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 120 członków ich 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  z terenu  Miasta 

Ciechanów odpowiednio 40 i 60 osób. 

  

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia: 

1. Usługi pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy; 

2. Spotkania profilaktyczne ze specjalistami; 

3. Grupy samopomocowe; 

4. Wyjazdy kulturalne i terapeutyczno – edukacyjne; 

5. Spotkania integracyjne uczestników i ich rodzin, półkolonie dla 30 dzieci uczestników 

projektu i kolonii dla 20 dzieci; 

6. Warsztaty i treningi motywacyjne; 

7. Szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestników; 

8. Staże zawodowe. 

 

Wyżej wymienione działania będą wspierać mieszkańców Ciechanowa zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w aktywizacji społeczno – zawodowej. Tak szerokie wsparcie nie  

byłoby możliwe bez współpracy oraz pozyskania środków unijnych. 

Aktywną rolę pełnić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

 

Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest podjęcie 

uchwały w powyższej sprawie. 

 


