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Uchwała Nr XXlx/l58/20l ]

Rady Gminy w Czerminie

Ż dnia 27 czerwca 20l] roku

w sprawie zaciągania zobo$iązania na realiŻac.ję projektu systemowego pn ,,Czas na aktywDość
w Gminie Czermin'' wspómnansowanego ze środków Europejskiego Funduszr społecznego
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIl _ Promocja integracji społecznej ,
Działanie 7.l Rozwój i Upowszechnianie akrywnej integracji ' Poddziałanie 7.l.l Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecŻnej.

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt' 15 ań' 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gminnym(DŻ. U' z 200l r' Nr l42. poz. i 59l' z późn. zm.) w związku z ań. ] l0 ust. l0 ustaw} z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz' U. z 2009 r' Nr l75, poz' |362 z póżn' zm.), Programem
operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K(20ll)9058 z dnia 5 grlldnia 201l t' oftz
prŻyjętym przez woiewódzki Urząd Prac y w Rzeszowie Planem DŻiałania na lata 20lJ-20l5 Po KL
województwa podkarpackiego dla Prior},tetu VII _ Promocja integracji spolecaej

Rada cmin} $ Clerminie Llchwala co następuje:

1'l

l' Wyraza się zgodę Da zaciągaDie przez Gminę Czermin zobowiązania fiDansowego do kwoty
2l9952zł(słownieI dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięóset pięódziesiąt dwa złote)' tojest|

- w roku 2014 do kwofy l56 037 zł

- w roku 2015 do kwoty - 61 915 zl

z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego 
',czas 

na aktywność w Gminie Cz€rmin"
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013_2015 Prior},tel vll Promocja
integracji społecznej ' Dzialanie 7.l Rozwój iupowszechnianie aktywnej intęgracii , Poddziałanie
7.].1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na przystąpienie Gminy
czermin o dofinansowanie tęgo proj€ktu'

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązania finansowego, o którym mowa
w ust. l.

3. wójt ominy może udzielić Kierownikowi cminnęgo ośrodka Pomocy Społecznej w czerminie
pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązania finansowego, o klórym molva lv ust' l do złożenia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, do zawarcia umowy ramowej projektu

systemowego oraz do zaciąBania zobowiązań finarrsowych związanych z realizacją tej umowy
w latach 2014-20] 5 o których mowa w ust' l'



s2

u3t-zeciągniętę Żobowiązzni€ o którym rnowa w $ 1

l) dochodów własnych gminy:
_ w roku 2014 w kwocię - 16 383'89 zł
- iv roku 2015 w kwocie - 6 7l l 

'08 
zł

l pokryte będzie Ż :

2) z dot cji Europcjski.go Funduszu społecaego :

- w loku 2014 w kwocie-l39 653'll ź
- w roku 2015 w kwocie -51 203,92 21.

s3

Traci moo Uchwała Nr xxVtll/l47l20l3 Rady Gminy w czprminie z dnia 20 maja 2013 roku'

$4

Wykonade uchwĄ powierŻa się wójtowi Gminy cz€rmin

$5

Uchw8ła wchodzi w życie z dniem podjęci. i z moą obowi€ujqpą od dnia l styoznis 2013 roku.
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