
 Uchwała Nr IV / 19 / 2011 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 11 lutego 2011r. 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody na realizację projektu finansowego oraz wniesienie wkładu  
            własnego    z   Programu   Operacyjnego   Kapitał   Ludzki,   Priorytet  VII Promocja 

                        Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i  upowszechnienie  aktywnej  integracji  
                        Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy  rodzinie. 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                               
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 
188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 112 ust. 13 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej t.j.            
(Dz. U. z 2009 roku nr 175 poz. 1362 ze zm.) w związku z komunikatem Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego z dnia 26 października 2007 roku o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji 
zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (MP Nr 82, poz. 877), Rada Powiatu                           
w Szydłowcu uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Rada Powiatu w Szydłowcu wyraŜa zgodę na realizację projektu finansowanego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój 
 i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wartość projektu 340.000 zł. 
 

§ 2 
 

Rada Powiatu w Szydłowcu wyraŜa zgodę na wniesienie wkładu własnego do projektu                          
w wysokości 35.700 zł. 
 

§ 3 
 

Ustala się podział na paragrafy w jakich będą kwalifikowane wydatki w ramach projektu zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, opracowanym zgodnie z polityką rachunkowości. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, któremu 
udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Szydłowieckiego przy wszelkich 
czynnościach związanych z realizacją projektu. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

         Przewodniczący  
                            Rady Powiatu w Szydłowcu  

 
                            Marek  Sokołowski 


