
UCHWAŁA NR XXII/197/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Branice do realizacji projektu
pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach 
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Opolu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Branice do realizacji projektu
pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII 
Integracja Społeczna, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

2. Gmina Branice deklaruje się zabezpieczyć środki pieniężne stanowiące wkład własny finansowy w 
ramach realizacji projektu w kwocie 7.612,49 zł.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Branicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/197/16

Rady Gminy Branice

z dnia 17 października 2016 r.

Uzasadnienie

Powyższą uchwałą Rada Gminy Branice wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu pn. Nie-
Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (ROPS).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonyc w województwieopolskim 
na rzecz osób niesamodzielnych,starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w okresie od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ROPS oraz z innymi samorządami gminnymi, tj.: Kluczbork, 
Kędzierzyn-Koźle, Popielów, Głubczyce, Lubsza, Murów, Nysa, Paczków, Pokój, Zawadzkie.

Gmina Branice będzie realizowała następujące zadanie:

Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób z niepełnosprawnością/rodzin z dziećmi z 
niepełnosprawnościami  w Gminie Branice.

Zadanie zakłada świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością i rodzin z dziećmi z 
niepełnosprawnościami.

W ww. celu planuje się zatrudnienie asystenta osobistego osoby lub rodziny z niepełnosprawnościami, 
który będzie świadczył wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wynikających z 
osamotnienia i w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności.

Wsparcie takie będzie kierowane w pierwszej kolejności do osób odizolowanych ze względu na 
niepełnosprawność, starszych i bez wsparcia rodziny, a także dla osób w rodzinach, gdzie rodzina ma 
trudność w zapewnieniu całodziennej opieki osobie niepełnosprawnej.

Asystent w ramach projektu przejdzie odpowiednie kształcenie gwarantujące możliwość zatrudnienia i 
profesjonalnej pracy (w ramach zadania Partnera Wiodącego).
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