UCHWAtA NR 371/XXXIV/2017
RADY MlEJSKlEJ w SEROCKU

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu o przyznanie dofinansowania nr RPMA.09.02.01-148088/17 ,,Serockie Centrum Ustug Spdecznych" wsp6tfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spdecznego

Na podstawie art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

Zatwierdza sie projekt o przyznanie dofinansowania nr RPMA.09.02.01-14-8088117 ,,Serockie
Centrum Ustug Spotecznych" wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego,
ztoiony w konkursie zamknietym nr RPMA.09.02.01-IP.O1-14-0361117 dla Osi priorytetowej
nr IX Wspieranie wtqczenia spotecznego i walka z ubostwem, Dziatania 9.2 ,ustugi spoteczne
i ustugi opieki zdrowotnej" ,Poddziatania 9.2.1 ,,Zwiekszenie dostepnoSci ustug spotecznych"
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie
Dnia 28 czerwca 2017 r. zostaio skierowane pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdraiania
Programow Unijnych w Warszawie inforrnujqce, i e wniosek ,,Serockie Centrum Ustug Spotecznych"
zioiony o przyznanie dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego zostat
oceniony pozytywnie i jest rekomendowany do dofinansowania w wysokoici 1067 607,55 zt.
W celu podpisania umowy naleiy dostarczyd wymienione w piimie dokumenty, miqdzy innymi
uchwaiq wiaiciwego organu samorzpdu terytorialnego zatwierdzajqcy projekt lub udzielajqcy
petnomocnictwa do zatwierdzenia projektow wspotfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Spoiecznego, w przypadku gdy o dofinansowanie bedzie siq ubiegaia JST lub jednostka organizacyjna
JST.

Projekt ,,Serockie Centrum Usiug Spotecznych" jest skierowany do mieszkanc6w miasta igminy
Serock w zakresie dostqpu do zindywidualizowanych dziaiat?utatwiajqcych osobom niesamodzielnym
lub niepeinosprawnym dostqp do usiug spotecznych w miejscu zamieszkania, w Klubie Aktywnoici
Spoiecznej - gimnastyka usprawniajqca, poradnictwo psychologiczne i prawne, spotkania edukacyjne,
oraz zaopatrzenia w sprzqt rehabilitacyjny.
W ramach projektu zatrudnionych zostanie 10 o d b do wykonywania ustug opiekuriczych,
osoby te najpierw zostanq przeszkolone w zakresie Swiadczenia pomocy. Zostanie zakupiony spnqt
rehabilitacyjny (schodoiazy, balkoniki, chodziki, wdzki inwalidzkie, uchwyty wannowe, iaweczki
wannowe, maty antypoilizgowe, siedziska wannowe obrotowe, itp.) i uruchomiona zostanie
wypoiyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego.

Termin realizacji projektu: 1.10.2017 - 30.09.2019 r.
Wktad wtasny do projektu stanowid bqdzie odptatnoid za ustugi opiekuricze od osob, ktorych
dochod przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy spokcznej oraz koszty eksploatacji
utrzymania Klubu AktywnoJci Spotecznej.

