
UCHWAŁA NR VI/28/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego do realizacji projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt: „Aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/273/08 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do 
realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” ustala się 
wkład własny na realizację powyższego projektu w roku kalendarzowym 2015 w kwocie – 
25651,50 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 50/100). 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Staszowie. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Kozioł

1) Zmiany: Dz. U. z 2013 roku: poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r: poz. 379 , poz. 1072
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/28/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 19 lutego 2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w bieżącym roku realizuje kolejną edycję 
projektu systemowego pt: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających 
z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów”. Celem ogólnym projektu jest 
zwiększenie szans na rynku pracy 15 kobiet, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Staszowie zagrożonych wykluczeniem społecznym do sierpnia 2015 roku. Koszt ogólny 
projektu to kwota 244300,00 zł., w tym wkład własny to kwota 25651,50 zł. (co stanowi 
10,5% kosztu ogólnego projektu), dofinansowanie z EFS: 218648,50 zł. (89,5% kosztu 
ogólnego projektu ). Środki własne przeznaczone zostaną na wsparcie finansowe 
uczestników projektu. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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