
Uchwała nr 140/XIV12019
RADY MIEJSKIEJ w SEROCKU

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie zatwierdzenia projektu o przyznanie dofinansowania nr RPMA.09.02.01-14-
c729/19 ,,Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" wspófinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt o przyznanie dofinansowania nr RPMA.09.02.01-14-c729/19
"Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" wsp6łfmansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego, złożony w konkursie zamkniętym nr RPMA.09.02.01-IP.OI-14-081/19 dla Osi
priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego iwalka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi
społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług
społecznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Dnia 02 października 2019 r. zostało skierowane pismo z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informujące, że wniosek "Kompleksowe usługi
społeczne w gminie Serock" złożony o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego został oceniony pozytywnie i jest rekomendowany do dofinansowania w
wysokości l 086 423,85 zł.

W celu podpisania umowy należy dostarczyć wymienione w piśmie dokumenty, między
innymi uchwałę właściwego organu samorządu terytorialnego zatwierdzającą projekt lub
udzielającą pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w przypadku gdy o dofinansowanie będzie się ubiegała JST lub jednostka
organizacyjna JST.

Projekt "Kompleksowe usługi społeczne w gnunie Serock" jest skierowany do
mieszkańców miasta i gminy Serock w zakresie zwiększenia dostępu do usług społecznych
osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakłada zadania:
• utworzenie mieszkania chronionego iusługi asystenckie dla osoby niepełnosprawnej
• utworzenie Klubu Seniora w Szadkach
• usługi teleopieki dla osób starszych ichorych

Termin realizacji projektu: 1.12.2019 - 28.02.2021 r.
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