
Uchwala Nr XXVIIVL4T /2OL3

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zacią8ania zobowiąŻanja na realizację projektu systemowe8o pn,,cŻas na aktywność

w Gminie cŻermin" współfinansowanego ze środków Europejskie8o Funduszu spoteczne8o

w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet V|l - Promocja integracji społecŻnej ,
DŻiałanie 7'1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej jntegracji, Poddzjałanie 7.1'1 RoŻwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ań.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gmjnnym(Dz. U. z 2001 r' Nr 142, poz. 1591, z późn' zm') w związku z ań' 11o ust. 10 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznel'(Dz. U' z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm'), Programem

operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K(2011)9058 z dnia 5 grudnia 2011 r' oraz

prżyjętym prŻez Wo.iewódzki Urząd Prac y w RŻesŻowie Planem Dzialania na lata 2013-2015 Po KL

województwa podkarpackiego dla Priorytetu Vll- Promocja jntegracji społecznej

Rada Gminy w c7erminie uchwala co następuje:
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l.Wyraża się zgodę na zaciąganie przeŻ Gminę cŻermin zobowiąŻania finansowego do kwoty 372 042

zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterdŻieścidwa zlote), tojest:

- w roku 2013 do kwoty - 152 090 zł

- w roku 2014 do kwoty - 756 037 Żt

- w roku 2015 do kwoty - 63 915 zł

z przeznaczeniem na realiŻację projektu systemowego ,,czas na aktywność w Gminie czermin"
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013_2015 Priorytet Vll - Promocja
integracjjspolecznej, DŻiałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktYwnej inte8racji, Poddziałanje

7'1.1 Rozwó.j i upowsŻechnianie aktywnej inte8racji prŻez ośrodki pomocy spolecznej
wspótfinansowane8o ze środków Europejskiego Funduszu społecznego oraz na prŻystąpienie Gminy

Czermin o dofinansowanie tego projektu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy czermin do zaciągania zobowiązania finansowego, o ktÓrym mowa

w ust. 1.

3. Wójt Gminy może udŻielić Kierowńikowi Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w czerminie
pelnomocnictwa do zacią8ania zobowiązania finansowego, o którym mowa W ust. 1 do złożenia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, do zawarcia umowy ramowej projektu

systemowe8o oraz do zacjągania zobowiązań finansowych Żwiązanych z realizacją tej umowY
w latach 2013-2015 o których mowa w ust. 1.
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zaciątnięte ŻobowiąŻanie o którym mowa w g l ust. 1 pokr}'te będzie z :

1) doohodów własnych gminy;

- w roku 2013 w kwocie-15 969'45 zł
- w roku 2014 w kwocie _ ló 383.89 zł
_ w roku 2015 w kwocie_671|'08 zł

2) z dotacji Europejskiego Funduszu społecanego :

_ w roku 2013 w kwocie _136 |Ż0' 55 zł
- w roku 2014 w kwooie _|39 653'1| zł
_ w roku 2015 w kwoaię_57 203'92 zł,
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Wykonanie uchwaly powierza się WójtowiGminy czermin.
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Uchwała wchodzi w źrycie z dniom podjęcia i z mocą oboMązującą od dnia l stycalia 20l3r-

'"emrył^:a+*
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