
 

 

 

 

Uchwała Nr XXIII/187/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 marca 2012 roku 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji w ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  projektu pn. „Aktywizacja zawodowa 

młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie 

prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości” 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 17 ust.2, pkt 4 ustawy  z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami)  

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Karczewie do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa młodych 

mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i 

szkoleniach z przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 § 2. Udziela się pełnomocnictwa do realizacji projektu Pani Bożennie Witak – 

kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystępuje w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, do projektu konkursowego 

„Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w 

kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości”, realizowanego w okresie od 

września 2012 r.  do stycznia 2013 r. 

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja młodych mieszkańców gminy Karczew 

zagrożonych bezrobociem z powodu braku odpowiednich umiejętności zawodowych. Projekt 

pozwoli na zdobycie nowych umiejętności koniecznych do większej aktywności zawodowej. 

Grupą docelową projektu jest 10 niezatrudnionych osób (7 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku 18-

25 lat, zamieszkujących na terenie gminy Karczew, które są zagrożone wykluczeniem 

społecznym,  w tym także z terenów wiejskich. 

Koszt projektu ustala się na 50.000 zł. Nie przewiduje się wkładu własnego. 

 

 

 


