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W sprawie wniesienia wkładu własnego na realizację prajektu systemowego "CZas na aktywność"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie
7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przezpowiatowe centra pomocy rodzinie" na rak 2010.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, i art.12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późnozm.)
Umowy ramowej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr : UDAPOKL.07.01.02-14-027/08-00 z dnia 17 października 2008 roku, w związku z Uchwałą
Nr XXI/117/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 maja 2008 w sprawie
przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki- Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2. " Rozwój i upowszechnianie
aktywnej
integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala co następuje:

Przeznacza się na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie w 2010 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości:
- 62.045,73 zl (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych
73/100) co stanowi 10,5 % wartości projektu na rok 2010.

Zgodnie z zawartą umową ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet

VII Działanie

7.1 Poddziałanie

7.1.2 "Rozwój

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
z dnia 17 października 2008r.,
do wnoszenia

i upowszechnianie

aktywnej

nr UDA-POKL.07.01.02-14-027/08-00

Powiat Nowodworski zobowiązał się w latach 2008 -2013

wkładu własnego w wysokości

stanowiącej co najmniej

10,5% wartości

projektu.
Jednym z wymaganych załączników do corocznie składanego wniosku jest uchwała
właściwego
wniesienia

organu jednostki
wkładu

własnego.

samorządu

terytorialnego

zatwierdzająca

W roku 2010 łączna wartość projektu

poświadczenie
wynosić

będzie

590.911,75 zł. Wkład własny w wysokości 62.045,73 zł stanowi 10,5% kosztów całego
projektu.
Tym wkładem zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych mogą być środki przeznaczone na zadania jakie Powiat realizuje zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej tj. finansowanie świadczeń pieniężnych na kontynuowanie
wychowanków

rodzin zastępczych

i placówek

opiekuńczo

- wychowawczych.

nauki dla
Kwota

określona w ustawie nie zwiększa więc wydatków Powiatu i mieści się w ramach przyjętego
budżetu na 2010 r.

