
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXV/.…/2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 września 2013 roku 

 
  
w sprawie:    wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu 

pod nazwą „Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą 

„Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś. Priorytetowa - V 
„Dobre Rządzenie”, Działanie 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 
5.4.2 „ Rozwój dialogu obywatelskiego”. 
 

2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS z siedzibą w Rybniku- Lider Projektu. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu 

Uchwały Nr XXXV/…./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 września 2013 roku 
 
w sprawie:   wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu 

pod nazwą „Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W czerwcu 2013r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Razem 
znaczy lepiej” w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Priorytetu V-  
„ Dobre Rządzenie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku i Powiat Wodzisławski. Projekt pozytywnie 
przeszedł ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania. Planowana kwota 
projektu wynosi: 406 407,50 zł, Powiat Wodzisławski: 119 997,50 zł ( 100% środków 
kwalifikowanych). Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2013- 30.06.2015r.  

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest 
podjęcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez 
Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą „Razem znaczy lepiej” w celu przekazania jej 
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości współpracy administracji publicznej  
 i organizacji pozarządowych w powiecie wodzisławskim, poprzez powołanie formalnego 
partnerstwa, diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań, współtworzenie strategii  
i programów realizacji polityk publicznych, rozwiązań instytucjonalnych oraz realizację 
zadań publicznych i tworzenie warunków do rozwoju społecznej aktywności. 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:  
- powołanie formalnego partnerstwa lokalnego między Powiatem Wodzisławskim  
a organizacjami pozarządowymi (CRIS, PW), 
- współtworzenie przez Powiat Wodzisławski strategii rozwoju powiatu wodzisławskiego od 
roku 2015 (CRIS, PW), 
- współtworzenie przez Powiat Wodzisławski i organizacje pozarządowe wieloletniego 
programu współpracy (CRIS, PW), 
- konsultowanie przez Powiat Wodzisławski i organizacje pozarządowe strategii rozwoju 
powiatu i wieloletniego programu współpracy (CRIS, PW), 
- działania wspierające wdrażanie modelu współpracy w powiecie wodzisławskim  
(CRIS, PW)- portal do konsultacji społecznych. 

Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest zatem uzasadnione. 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
         Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
          /-/ mgr Donata Malińska 

 


