
                                                                                                                                                                                                                                        

UCHWAŁA Nr  VI/33/2015 

RADY GMINY NIWISKA 

z dnia   26 marca  2015r. 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Niwiska do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie 
Niwiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j.: Dz. U. z 
2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej              
( t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 163 ) i Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 
z dnia 28 września 2007r. Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
Planem działania na lata 2013-2015 PO KL Województwa Podkarpackiego 

Rada Gminy Niwiska  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/188/2012 z dnia 28 grudnia  2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Niwiska do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1.1. otrzymuje brzmienie: 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Niwiska do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność 
w Gminie Niwiska” w okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2015r., współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz na wystąpienie 
Gminy Niwiska o dofinansowanie realizacji tego projektu. 

2) § 2. otrzymuje brzmienie: 

Zabezpiecza się w budżecie Gminy Niwiska na lata 2013 – 2015 środki finansowe, jako wkład własny na 
realizację projektu systemowego w okresie od 01.01.2013 r. do 30.09.2015 r., w łącznej kwocie: 38 245,83 zł 
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych  83/100), w tym: 

1) w 2013 r. w wysokości: 15 041,56 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych  56/100); 

2) w 2014 r. w wysokości: 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście  złotych 00/100); 

3) w 2015 r. w wysokości: 11 004,27 zł (słownie: jedenaście tysięcy cztery złote 27/100). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


