UCHWAŁA Nr 192/XXIX/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyst ąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do realizacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy
projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia" w ramach Poddziałania 7.1.2, Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, budżetu państwa oraz środków jednostki
samorządu terytorialnego.
§ 2. Zabezpieczyć udział finansowy Powiatu Bydgoskiego w kwocie do 19 950 z ł
w 2009 roku, który pochodzi ć będzie ze środków bieżąco wypłacanych na kontynuacj ę nauki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. Dz. U. z 2008r Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

Uzasadnienie

W ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki, w Priorytecie VII, Poddzia łanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zosta ł złożony
projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy „Pierwszy krok
do usamodzielnienia". Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt zosta ł zakwalifikowany
do realizacji.
Ś rodki finansowe zabezpieczaj ące udział finansowy Powiatu Bydgoskiego zostały przewidziany
w budżecie Powiatu Bydgoskiego na rok 2009.
W związku z powyższym zasadne jest podj ęcie niniejszej uchwa ły.

