
Uchwała Nr XXVII/149/09
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 04 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.) w związkuz art. 28 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1568) oraz przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r.  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawierającego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój   i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.  Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt systemowy : „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach rogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Na realizację projektu systemowego, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się w 2009r. ogólną kwotę w wysokości 99 518,95 zł, w tym:
–	10 710,00 zł - wkład własny gminy,
–	88 808,95 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego                                    

  Szczegółowy plan wydatków realizacji w /w projektu przedstawia się następujaco:

wkład własny :
Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- § 3119 świadczenia społeczne -  10.710 zł

wydatki  z dotacji rozwojowej:
Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:
- § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.317 zł,
–	 § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników -1.023 zł,
–	 § 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.637,27 zł,
–	 § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86,73 zł,
–	 § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne  - 4.016,24 zł,
–	 § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – 212,76 zł,
–	 § 4128 składki na Fundusz Pracy  -  640,06 zł,
–	 § 4129 składki na Fundusz Pracy  - 33,94 zł,
–	 § 4178 wynagrodzenia bezosobowe – 5.150,22 zł,
–	 § 4179 wynagrodzenia bezosobowe – 272,78 zł,
–	 § 4308 zakup usług pozostałych  - 43.057,44 zł
–	 § 4309 zakup usług pozostałych -  2.280,51 zł,
–	 § 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 7.533,96 zł
–	 § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 399,04zł
–	 § 4278 zakup usług remontowych  - 208,94 zł
–	 § 4279 zakup usług remontowych 11,06 zł
–	 § 4368 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 512,84 zł           
–	 § 4369 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 27,16 zł           
–	 § 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
–	   – 1.508,13 zł
–	 § 4749  zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
–	   – 79,87 zł
–	 § 4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 759,76 zł,      
–	 § 4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 40,24 zł
–	            
§ 2

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gniewoszów.

§ 3

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

