
 

 

Uchwała Nr XLII/308/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu  

pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 

(RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

 

  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3a oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130)                 

oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                    

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                          

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                                      

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, zm.: Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1475 i poz. 2433) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Namysłowskiego do realizacji projektu                           

pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych                            

i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

 

§ 2. Powiat Namysłowski deklaruje zabezpieczyć środki pieniężne stanowiące wkład własny 

w ramach projektu w maksymalnej kwocie 2.985,00 zł. 

 

§ 3. Bezpośrednim realizatorem w odniesieniu do zadań w ramach projektu, o którym mowa     

w § 1 będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.  

 

§ 4. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną                            

w umowie partnerskiej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

   Przewodniczący Rady 

            Powiatu Namysłowskiego 
 

                 Piotr Lechowicz  

 

 

  

 
 


