
Uchwała Nr 223/XXXIX/2010
Rady Gminy w Gaci

z dnia 28 kwietnia 2010 roku .

w sprawie zatwierdzenia i  przystąpienia do realizacji  projektu systemowego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza  się  oraz  przyjmuje  do  realizacji  projekt  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  tytuł 
projektu: ”Czas na aktywność w Gminie Gać”, Numer i nazwa Priorytetu: VII Promocja Integracji Społecznej, 
Numer i nazwa działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 
„Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy społecznej”  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

§ 2
Udziela się pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci do zawarcia umowy 
ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci do składania oświadczeń woli, zawierania umów 
cywilno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu. Umowa ramowa (w ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013)  zawierana  jest  na  okres  od  2010  roku  do  2013  roku. 
Niniejsze  pełnomocnictwo  upoważnia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gaci  do 
corocznego składania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i przyjmowania do realizacji w formie 
aneksów wniosków o dofinansowanie projektu. Kwota, która na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa ma 
podlegać  dyspozycji  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Gaci  wynika  ze  składanych  w 
każdym roku budżetowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. 

§ 3
Projekt o którym mowa w § 1 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci 

wykonujący zadania pomocy społecznej w gminie.

§ 4
Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości 10, 5 % wartości projektów. Wkład własny jest 
zabezpieczony w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci i będzie przeznaczony w projekcie na 
zasiłki celowe. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UZASADNIENIE

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gaci,  w  związku  z  przystąpieniem  do  realizacji  projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie  o  realizację  projektu  „Czas  na  aktywność  w Gminie  Gać”.  Projekty zakłada  realizację 
działań zmierzających do ułatwienia dostępu na rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 
skierowanych na poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. 

Projekt jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gaci.  Na potrzeby projektu wykorzystane  zostaną instrumenty aktywnej  integracji  tj.  projekt  socjalny.  Cele 
projektu są zgodne z wytycznymi  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Gać na lata 
2009-2015. i wpisują się w zakres zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Na etapie  podpisywania  umowy ramowej  Wojewódzki  Urząd Pracy w Rzeszowie  wymagał  będzie 
złożenia dokumentów zawierających:
-pełnomocnictwo szczegółowe dla Kierownika jednostki, 
-zatwierdzenie i przystąpienie do realizacji projektu systemowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uchwalę należy uznać za zasadną. 

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Gać”

Dnia  18  listopada  2009  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gaci  z  mocy 
upoważnienia Wójta  Gminy Gać udzielonego Kierownikowi  Ośrodka Pomocy Społecznej  złożył  wniosek o 
dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Gać” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt 
uzyskał  pozytywną  ocenę  formalną  i  merytoryczną  i  został  zakwalifikowany  do  dofinansowania.  Koszty 
projektu ogółem wynoszą 103 355, 31 zł. Dofinansowanie dla w/w projektu z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki wynosi 92 503, 00 zł, tj. 89, 5 % ogólnej wartości projektu. W związku z powyższym GOPS Gać w 2010 
roku będzie realizował projekt systemowy od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku. 

Złożony w Programie projekt stanowi pierwszą tego typu inicjatywę podjętą przez ośrodek. Realizacja 
projektu systemowego będzie nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. GOPS Gać w działaniach PO 
KL jest ambitnym pionierem. Potrzebę przystąpienia do realizacji projektu określono do dokonaniu wnikliwej 
diagnozy, która wykazała: pogłębiające się ubóstwo mieszkańców Gminy Gać, spowodowane bezrobociem, co 
w konsekwencji może zagrażać wykluczeniem ich z życia społecznego. Skala tego zjawiska oraz specyficzne 
cechy  powodują  konieczność  podejmowania  działań  aktywizujących  grupy społeczne  najbardziej  zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Nadmienić również należy, iż beneficjentów pomocy społecznej cechuje bierność w 
poszukiwaniu  nowych  możliwości  poprawy swojej  sytuacji  oraz  uzależnienie  się  od  świadczeń  socjalnych. 
Dlatego niezbędne jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji  zawodowej, edukacyjnej, 
zdrowotnej  i  społecznej),  aby nastąpił  spadek długotrwałego  bezrobocia oraz  reintegracja  osób odrzuconych 
społecznie  i  zagrożonych  wykluczeniem.  Zaplanowany  kompleksowy  system  wsparcia  przyczyni  się  do 
przezwyciężenia lub ograniczenia tych problemów. 

Projektodawca  jako  cel  projektu  założył  wyposażenie  7  beneficjentów  ops  w  nowe  poszukiwane 
kwalifikacje oraz zwiększenie szans do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy 7 mieszkańców Gminy 
Gać  korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  w  ciągu  roku  2010.  Wymieniony  cel  wpisuje  się  w 
wytyczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gać na lata 2009-2015. Spójne problemy 
PO KL i Strategii GOPS to przede wszystkim zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz eliminacja 
barier kompetencyjnych i psychologicznych osób, których dotyczy marginalizacja społeczna. 

W  ramach  projektu  wsparciem  zostanie  objętych  7  osób  bezrobotnych.  Osoby  te  zostaną  objęte 
kontraktami socjalnymi. Wsparciem zostanie objętych 7 osób w 100 % pochodzących z obszarów wiejskich- 
niejednoktrotnie  z  :rodzin  patologicznych,  wielodzietnych,  dysfunkcyjnych,  żyjących  na  granicy  ubóstwa, 
niemogących  rozwijać  swoich  kompetencji.  Rekrutacja  będzie  przebiegała  we  współpracy  z  pracownikiem 
socjalnym,  który  najlepiej  zna  potrzeby  klientów  w  środowisku,  w  którym  pracuje.  W  związku  z 
uwzględnieniem zasady równości płci w PO Kl projektem zostanie objętych 4 kobiety i 3 mężczyzn. 

Działania podejmowane w projekcie to:



-organizacja i sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych (40 h wsparcia)
W  ramach  treningu  kompetencji  i  umiejętności  społecznych  przewiduje  się,  iż  uczestnicy  nabędą  m.in. 
umiejętności  dobrej  komunikacji  interpersonalnej,  radzenia  sobie w trudnych  sytuacjach,  umiejętności  bycia 
asertywnym oraz innych umiejętności społecznych. 
-organizacja szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego (31 h wsparcia)
Celem  warsztatów  prowadzonych  przez  doradcę  zawodowego  będzie  postawienie  diagnozy  i  określenie 
kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowościowych uczestników będących podstawą wyboru szkolenia 
specjalistycznego  oraz  obrania  Indywidualnego  kierunku  Działań.  W  ramach  zajęć  prowadzone  zostanie 
poradnictwo grupowe  i  indywidualne.  W trakcie  przeprowadzanych  zajęć  uczestnicy  utworzą  Indywidualne 
Plany Działania odnoszące się do podejmowanych inicjatyw dotyczących aktywnego życia zawodowego. 
-zorganizowanie i sfinansowanie kursów zawodowych zgodnie z propozycją osób biorących udział w projekcie. 
Przeprowadzenie kursów zawodowych odbędzie się w miesiącach od czerwca do listopada 2010r. indywidualnie 
dla każdego uczestnika projektu.  Kursy specjalistyczne będą adekwatne do konstruowanych Indywidualnych 
Planów Działania oraz zdiagnozowanych w trakcie poradnictwa zawodowego predyspozycji osobowościowych i 
zawodowych. Kursy zawodowe będą odbywały się w ramach konsultacji z PUP Przeworsk. Ponadto, wszystkim 
uczestnikom projektu spełniającym wymogi dochodowe wypłacane zostaną zasiłki celowe. Każdy z uczestników 
będzie  miał  również  możliwość  skorzystania  z  bezpłatnych  dla  niego  badań  profilaktycznych.  GOPS  Gać 
odprowadzał będzie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i realizujące kontrakty socjalne. 

W  projekcie  osoby  przeprowadzające  zajęcia  zostaną  wyłonieni  spośród  instytucji  szkoleniowych 
posiadających  odpowiednie  uprawnienia.  Podwykonawcy  będą  zaangażowani  w  przeprowadzenie  z 
uczestnikami  projektu  poszczególnych  szkoleń  tj.  treningu  kompetencji,  doradztwo  zawodowe  oraz 
przeprowadzenie kursów zawodowych. 

Na rzecz poprawy funkcjonowania Beneficjentów Ostatecznych i ich rodzin w środowisku społecznym 
prowadzona będzie praca socjalna, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w pełnej partycypacji w różnych 
sferach  życia  społecznego  i  zawodowego.  Z  funduszy  Unii  Europejskiej  sfinansowane  zostaną  koszty 
zatrudnienia  i  wyposażenia  stanowiska  pracy  nowo  zatrudnionego  pracownika  socjalnego.  Koszty  te  będą 
pokrywane  przez  cały  okres  realizacji  projektu  systemowego.  W związku z  powyższym,  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w Gaci  od  dnia  1  kwietnia  2010 r.  zatrudni  na  umowę o pracę  kolejnego  pracownika 
socjalnego. Rezultat ten doprowadzi do wyeliminowania braku spełniania kryteriów zatrudnienia odpowiedniej 
ilości pracowników socjalnych w naszym ośrodku, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o pomocy 
społecznej. 

Zespół zarządzający projektem składa się z kierownika projektu, koordynatora projektu oraz Specjalisty 
ds. rozliczeń projektu. Funkcje te będą pełnić odpowiednio:
-Kierownik Projektu- Agata Wróbel-Kierownik GOPS Gać
-Koordynator projektu- Justyna Łyszczarz- pracownik wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych na 
stanowisku pozyskiwania środków zewnętrznych w GOPS Gać oraz
-Specjalista ds. Rozliczeń Projektu i prowadzenia pełnej księgowości- Barbara Krupa-Skarbnik Urzędu Gminy 
Gać. 
Ponadto sprawy merytoryczne projektu wspomagać będzie dotychczas zatrudniony pracownik socjalny –Pani 
Barbara Kaszuba. 

Kompleksowe  podejście  do  potrzeb  klienta  pomocy  społecznej,  wielopłaszczyznowe  wsparcie 
materialne,  edukacyjne  i  zawodowe  stanowi  element  innowacyjny  i  w pełni  odpowiada  na  zdiagnozowane 
potrzeby  beneficjentów  ostatecznych.  Zrealizowanie  działań  projektowych  oraz  osiągnięcie  zakładanych 
rezultatów  przyczyni  się  do  motywowania  i  aktywizowania  klientów  pomocy  społecznej  oraz  do 
usamodzielniania  się  i  wyjścia  poza  system  pomocy  społecznej.  Wykorzystanie  narzędzi  i  instrumentów 
aktywnej integracji zapewni osobom zagrożonym i wykluczonym społecznie oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy łatwiejszy dostęp do zatrudnienia. Niezależność finansowa stanowi podstawę korzystania z innych sfer 
życia, podnosi prestiż społeczny i kreuje pozytywny wizerunek beneficjentów, co zdecydowanie przyczynia się 
do osiągnięcia celu głównego projektu. 

                                                                                      
                    
                                                                                                                 Koordynator projektu
                                                                                                                    Justyna Łyszczarz


