
                                                                                                                            
  Uchwała Nr XXXIV/247/2010

                                                    Rady Gminy Zębowice
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie”- 
Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

    Na podstawie art.7 ust.1 pkt  6 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1362  z późn .zm.)Rada 
Gminy Zębowice uchwala:

§ 1

    W uchwale  Nr XXXII/233/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22.02.2010 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie”- Program aktywnej integracji 
społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego wysokość wkładu własnego Gminy Zębowice 
ustala się w wysokości stanowiącej 10,5% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu, 
to jest na kwotę  4.398,77 złotych .

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



U Z A S A D N I E N I E 

   Zgodnie z algorytmem podziału środków na rok 2010 Gminie Zębowice przysługuje 
41.893.00 PLN ( słownie :czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złotych gr 
00/100)-wartość wkładu własnego powinien wynosić :koszty ogółem 10,50 % tj.41.893.00 
-10,50 %   = 4.398.77(słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych gr 
77/100) na realizację projektu „Zainwestuj w siebie ”-Program aktywnej integracji społecznej 
i zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji  w Poddziałaniu 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy integracji oraz 
upowszechnianie pracy socjalnej.


