
   UCHWAŁA NR 537/102/09
ZARZĄDU POWIATU SIERPCU

z dnia 27 lutego 2009

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  projektu  systemowego 
dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013,  Priorytet  VII 
Promocja  integracji  społecznej,  Poddziałanie  7.1.2  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie.

Na podstawie art. 4  ust. 1 pkt 3 i 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  
z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  wyraża  zgodę  na  realizację  przez  Powiatowe 
Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  projektu  systemowego 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2.
1. Całkowita wartość projektu wyniesie 341.800 PLN. 
2.  Wkład  własny  w  wysokości  10,5%  wartości  projektu  stanowić  będzie 

35.889  PLN i zostanie pokryty ze środków budżetu Powiatu Sierpeckiego 
przeznaczonych  na  finansowanie:  kosztów  użytkowania  lokalu 
zajmowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz świadczeń 
społecznych  wypłacanych  pełnoletnim  wychowankom  placówek 
opiekuńczo – wychowawczych i  rodzin zastępczych a także ze środków 
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na finansowanie rehabilitacji społecznej z wyjątkiem art. 
35a ust.  1 pkt 7 ppkt d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2008r. Nr 14, poz. 92).

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Sierpeckiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z a r z ą d:

1. Paweł Kaźmierczak - Przewodniczący       .....................................

2. Andrzej Twardowski          - członek                        .....................................

3. Szczepan Jamiołkowski - członek                         .....................................

4. Sławomir Fułek - członek                        ....................................



 
Sierpc, 24.02.2009r.
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Zarząd Powiatu w Sierpcu

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  występuje 
z wnioskiem o podjecie uchwały o wyrażeniu zgody na realizację projektu 
systemowego  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Poddziałanie  7.1.2  Rozwój 
i upowszechnianie  integracji  społecznej  przez  powiatowe  centra  pomocy 
rodzinie. 
W celu realizacji  projektu systemowego nie przewiduje się zaangażowania 
i przekazania z budżetu Powiatu Sierpeckiego żadnych dodatkowych środków 
finansowych  ani  zaciągania  żadnych  dodatkowych  zobowiązań.  Wkładem 
własnym  będą  środki  finansowe  przeznaczone  przez  Powiat  na  zadania 
z zakresu pomocy społecznej. 


