
Uchwała Nr 215/XXXIII/09
uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 r. projektu KL/03903/09/7.1.2. „Sprawni i
Samodzielni”.

UCHWAŁA NR 215/XXXIII/09

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 r. projektu KL/03903/09/7.1.2.
„Sprawni i Samodzielni”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
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 (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2009 r.  Nr 84,  poz.712),
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki  zawierającym Priorytet  VII  –  Promocja  integracji  społecznej,
przyjętym  decyzją  Nr  K(2007)  4547  z  dnia  28  września  2007  r.  Komisji  Europejskiej,  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  oraz  uchwały Nr 1981/268/09
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w
ramach Poddziałania 7.1.2.”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie”,  Działania  7.1”Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji”,  Priorytetu  VII  –  Promocja
integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się realizację w 2009 roku projektu KL/03903/09/7.1.2. „Sprawni i Samodzielni” w ramach VII
Priorytetu  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki  w  ramach  Działania  7.1.  Rozwój  i  upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji  przez  powiatowe
centra pomocy rodzinie.

§ 2.

Wartość  projektu  wynosi  773  994  zł  (słownie:  siedemset  siedemdziesiąt  trzy  tysiące  dziewięćset
dziewięćdziesiąt cztery złote), w tym:
1)  kwota  dofinansowania  projektu  –  692  724,63  zł (słownie:  sześćset  dziewięćdziesiąt  dwa  tysiące
siedemset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze),
2) wkład własny powiatu – 81 269,37 zł (słownie: osiemdziesiąt  jeden tysięcy dwieście  sześćdziesiąt
dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy).

§ 3.

1.  Projekt,  o  którym mowa  w § 1 realizowany będzie  przez  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w
Otwocku,
2. Okres realizacji projektu - 2009 rok.
§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Zarząd Powiatu udzieli pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Jednym  z  koniecznych  warunków  do  podpisania  aneksu  do  umowy  numer:
UDA-POKL.07.01.02-14-038/08-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację
wniosku „Sprawni i Samodzielni”, 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  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.2.  Rozwój  i  upowszechnianie  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.


