Препис – извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е № 21
02.12.2015 г.
/ Протокол № 3 /
ОТНОСНО:Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 318
/26.11.2015 г. - изменение и допълнение на Решение № 583 от 25.06.2015 год.
прието с Протокол № 52 от 25.06.2015 год. на Общински съвет- Гурково във връзка с
Участието на община Гурково с проектно предложение по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М90РО001-2.002: „Независим живот” в рамките
на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес” на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.

МОТИВИ:В изпълнение на Решение № 583 от 25.06.2015 г. на Общински
съвет- Гурково, община Гурково кандидатства с проект „Предоставяне на комплексни
услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и
самотноживеещи хора в община Гурково” по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M90PO001-2.002: „Независим живот” в рамките на
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ
интерес” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с
входящ регистрационен номер: BG05M9OP001-2.002-0192 от 16.07.2015 год.
В Общинска Админстрация Гурково постъпи писмо в Вх.№ 3020 от
23.11.2015 год. от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, с което уведомява община Гурково, че
подаденото проектно предложение „Предоставяне на комплексни услуги за социално
включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи
хора в община Гурково” е одобрено за финансиране с общ размер на отпуснатата
безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на 433 190,60 лева.
Във връзка с предстоящото сключване на договор за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ община Гурково следва да представи Решение на
Общински съвет- Гурково за създаване на нов Център или подкрепа за дейността на
Център/звено, създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на
услуги
за социално включване в общността или в домашна среда, тъй като в представеното
Решение на Общински съвет- Гурково към проектното предложения липсва посочения
текст, което налага допълнение и изменение на вече взетото такова.
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, писмо
с Вх. № 3020 от 23.11.2015 год. от Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и предвид гореизложеното, Общински
съвет- Гурково

РЕШИ:
Решение № 583 от 25.06.2015 г. на Общински съвет- Гурково се изменя и допълва
както следва:
1.Създава се нова т. 2 със съдържание:
Дава съгласието си за създаване на нов Център или подкрепа за дейността на
Център/звено, създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.
2.Точка 2 става т. 3 със съдържание :
Декларира, че община Гурково ще осигури поддържане на услугата за социално
включване в общността или в домашна среда, за срок , не по- малко от 6 месеца без
прекъсване, след одобряването на окончателния доклад по проекта, с изключение на
непредвидени обстоятелства.
Участвали

в поименно гласуване 13 общ. съветници,

13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/ Димитър Атанасов Драчев /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/ Иванка Рачева – Генчева /

гласували „за” –

