
UCHWAŁA  Nr 225/XLVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia  30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012
roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), decyzji nr K (2007) 4547 z dnia
28 września 2007 roku Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,  przyjętego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego/Departament
Strategii Rozwoju Regionalnego Planem Działania na rok 2012 oraz uchwały nr 133/XXI/08 Rady
Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  29  maja  2008  roku  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta
Gostynina do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

uchwala się, co następuje:
§  1

1. W uchwale  Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wprowadza się następujące zmiany:

1) treść  załącznika,  wskazanego  w  §  1  ust.  1  uchwały,  otrzymuje  brzmienie  jak
w załączniku do niniejszej uchwały,

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
a. „w roku 2014:
a. z  budżetu Gminy Miasta Gostynin w wysokości  28 350,00 zł  jako wkład własny
b. z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej w wysokości

241 650,00 zł”.
2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

                                                                    

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Jolanta Syska - Szymczak



Uzasadnienie
    

29 marca 2012 roku Rada Miasta Gostynina zatwierdziła do realizacji w latach 2012-2014 projekt
systemowy pod nazwą „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.  Projekt realizowany jest
przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,
Poddziałanie  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy
społecznej.  W  uchwale  zatwierdzone  zostały  także  wydatki  na  realizację  projektu
w poszczególnych latach. Wydatki powyższe pokrywane są z dotacji rozwojowej Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz  wkładu własnego budżetu  Gminy Miasta  Gostynin,  który stanowi
10,5% kwoty całego dofinansowania projektu i jest jednym z warunków przystąpienia do jego
realizacji.

We wrześniu bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  zwrócił  się z prośbą
do  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  o  zwiększenie  w  roku  2014
dofinansowania na realizację w/w projektu. W listopadzie jednostka zaakceptowała zwiększenie
dofinansowania  z  kwoty  130  000  zł  do  270 000  zł.  Zwiększenie  dofinansowania  wiąże  się
z koniecznością zwiększenia wkładu własnego na realizację projektu w 2014 roku do wysokości
28 350 zł, co stanowi wymagane 10,5 % kwoty dofinansowania.   

Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 111/XXI/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku.


