
Uchwała Nr XXVII / 143 / 2009 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 26 lutego 2009r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji od 1 maja do 31 grudnia 2009r.  
 Projektu systemowego p.n. „Inwestuję w lepszą przyszłość” 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” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
 Społecznego. 
 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z 
art.112  ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity (Dz. U. 
115 z 2008r. poz. 728 z późn. zmianami), art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.z 2006r.  Nr 227, poz. 1658) oraz 
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 zawierającego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 
7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie”,  Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala co następuje: 
 

§ 1

1. Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy p.n. „Inwestuję w lepszą przyszłość”
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. Na realizację projektu wymienionego w ust. 1 w 2009r. przewidziano łącznie kwotę
317 658 zł, w tym w ramach dotacji rozwojowej 284.303,91 zł (89,5% wartości 
projektu) oraz w ramach wkładu własnego Powiatu Szydłowieckiego 33.354,09 zł
(10,5% wartości projektu). 

§ 2

Upoważnia się Starostę Szydłowieckiego do udzielenia upoważnień dla Pani Marii 
Michalskiej – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu do 
reprezentowania Samorządu Powiatu Szydłowieckiego jako Wnioskodawcy w  zakresie 
wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Inwestuję w lepszą
przyszłość”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący  
 Rady Powiatu w Szydłowcu  
 

Marek  Sokołowski 
 


