
UCHWAŁA NR V/32/2015 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie wniesienia wkładu własnego na realizację w 2015 roku projektu systemowego        

pn „Czas na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 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”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 5, art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.             

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 595,645), umowy ramowej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz uchwały 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:  

 

§ 1 Na realizacje w 2015 roku projektu systemowego pn „Czas na aktywność”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 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”, przeznacza się środki finansowe jako wkład własny            

w wysokości w 18 954,28 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 

złote, 28/100), co stanowi 10,5% wartości projektu  na rok 2015.  

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.  

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z zawartą umową ramową 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”, nr UDA – POKL 07.01.02-14-027/08-

00 z dnia 17 października 2008 r. jedynym warunkiem koniecznym do realizacji projektu 

systemowego jest posiadanie uchwały  właściwego organu jednostki samorządu 

terytorialnego zawierającej wniesienie wkładu własnego.  W roku 2014 łączna wartość 

projektu systemowego „Czas na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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”, 

wynosić będzie 164 765,44 zł. Wkład własny stanowić musi 10,5% kosztów projektu            

w danym roku, co w roku 2015 stanowi kwotę 18 954,28 zł. Wkładem zgodnie z wytycznym 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych będą środki finansowe 

przeznaczone na zadania jakie powiat realizuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej            

i ustawą o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. m.in. finansowanie świadczeń 

pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. Kwota określona w uchwale nie zwiększa więc wydatków 

powiatu i mieści się w ramach przyjętego budżetu 2015 r.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Katarzyna Kręźlewicz 

 


