
 

UCHWAŁA NR XXV/188/2020  

RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 24 lutego  2020 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, 

powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu 

Nr RPLD.09.02.01-10-001/19- Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (Centra Usług Środowiskowych), wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Pabianice do projektu pod nazwą „PRACUŚ” 

w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach 

konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19- Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (Centra Usług Środowiskowych), 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Pabianice pełnomocnictwa do podpisania umowy partnerskiej 

dotyczącej wspólnej realizacji projektu „PRACUŚ”. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Pabianice 

Jerzy Błoch 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały: 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach przystępuje jako partner do projektu 

pod nazwą PRACUŚ, zgłoszonego przez Gminę Dłutów do konkursu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach aktualnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Konkurs  zakłada  uzyskanie wsparcia finansowego m.in. 

na rozwój  usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zgłoszony 

projekt zakłada poprawę dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających 

ubóstwo i wykluczenie społeczne i ma być realizowany w ramach partnerstwa  z Gminą Dłutów, 

Powiatem Pabianickim oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES. W ramach projektu w okresie od 

01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. przewiduje się stworzenie 74 miejsc świadczenia usług społecznych 

dla 276 osób (164 kobiet i 112 mężczyzn) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, klubu dla osób 

niesamodzielnych dla 30 mieszkańców Gminy Dłutów, świetlicy środowiskowej dla 15 

mieszkańców Gminy Dłutów, klubu dla osób niesamodzielnych (tzw. Klub Seniora) dla 

25 mieszkańców Gminy Pabianice oraz dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 

mieszkańców powiatu pabianickiego. 

 Zgodnie z informacją organizatora konkursu, zgłoszony projekt otrzyma dofinansowanie.  

 W celu realizacji projektu konieczne jest podpisanie umowy partnerskiej projektu 

zgłoszonego przez Gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19- 

Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), 

Poddziałanie IX.2.1 (Centra Usług Środowiskowych), współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 

 Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Pabianice stosownej 

uchwały o wyrażeniu zgody na podpisanie w/w umowy. 

 

 


