
Uchwała nr 142/XXV/08
uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu KL/01359/08/7.0.1.2

UCHWAŁA NR 142/XXV/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu KL/01359/08/7.1.2. „Samodzielny Start”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz Programem Kapitał
Ludzki zawierającym Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, przyjętym decyzją Nr k (2007) 4547 z
dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej i uchwałą Nr 118/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach VII Priorytetu Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się do realizacji projekt KL/01359/08/7.1.2. „Samodzielny Start” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013 w zakresie VII Priorytetu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy

rodzinie.
2. Wartość projektu wynosi 532.660 zł. w tym:

- kwota dofinansowania – 463.486 zł.,
- wkład własny – 69.174 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Krystyna Kaczorek

Uzasadnienie

Jednym z koniecznych warunków do podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych o realizację wniosku „Samodzielny Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego na lata 2007-2013 w zakresie VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i

upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie jest podjęcie uchwały Rady
Powiatu, która zatwierdza projekt do realizacji wraz z wyszczególnieniem wysokości kwoty dofinansowania

oraz wkładu własnego.
Powiat Otwocki złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach
działania 7.1. Ze względu na przedłużającą się procedurę w Mazowieckiej Jednostce rozpoczęliśmy

realizacje projektu. Początkowo wysokość wkładu własnego wynosiła 45.101 zł przy wartości całkowitej
projektu 532.660 zł, a następnie 69.174 zł przy wartości całkowitej 532.660 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady:
Krystyna Kaczorek


