
Uchwała Nr XXVI/187/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 18 marca 2009r. 

w sprawie:  zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu

systemowego  pt. „ Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie

pomóc”

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  3  i  art.  33  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o  samorządzie  powiatowym  (  j.t.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz.  1592  ze  zm.)

w  związku  z  komunikatem  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  26

października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej

Program Operacyjny  Kapitał  Ludzki  (M.P.  Br  82,  poz.  877 )  Rada  Powiatu  w

Pułtusku  uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  w  roku  2009  do  realizacji  projektu

systemowego 

pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” numer PO KL.

07.01.02-14-031/08 ; numer umowy UDA-POKL.07.01.02-14-031/08-00 w ramach

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII  „Promocja  Integracji

społecznej”,  Działanie   7.1.  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji”

Poddziałanie  7.1.2.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez

powiatowe  centra  pomocy  rodzinie”,  współfinansowanego  z  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

§ 2.



1. Udziela  się  pełnomocnictwa  Powiatowemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Pułtusku do realizacji projektu systemowego.

2. Budżet projektu jest budżetem zadaniowym w ogólnej wysokości 551.243,00

złotych.

3. Wysokość wkładu własnego wynosi  57.880,51 złotych (co stanowi 10,5%

ogólnej wysokości projektu).

4. Wydatki  poniesione  w  ramach  projektu  będą  kwalifikowane  zgodnie  z

własną  polityką  rachunkowości  z  podziałem  na  paragrafy  ,  zgodnie  z

załącznikiem               nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

PRZEWODNICZĄCY
/-/ Czesław Czerski



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/187/09 
Rady Powiatu w Pułtusku 
 z dnia 18 marca 2009r. 

Plan finansowy wydatków projektu systemowego 2009 rok
pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Dział:      852     – pomoc społeczna 551243,00
Rozdział: 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
551243,00
§               3118     świadczenia społeczne   14078,00
§                3119       świadczenia społeczne   58626,00 
§                4018       wynagrodzenia osobowe 115547,00
§               4019       wynagrodzenia osobowe     6117,00
§               4118       składki na ubezpieczenia społeczne   18556,00
§               4119       składki na ubezpieczenia społeczne       982,00
§               4128       składki na fundusz pracy     2834,00
§               4129       składki na fundusz pracy       150,00
§               4178       wynagrodzenia bezosobowe   24550,00
§               4179       wynagrodzenia bezosobowe     1300,00
§               4218       zakup materiałów i wyposażenia    15903,00
§               4219       zakup materiałów i wyposażenia       842,00
§               4308       zakup usług pozostałych 253445,00
§               4309       zakup usług pozostałych   13418,00
§               4378     opłaty z tytułu zakupu usług                                                          
                                 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej     1785,00
§               4379      opłaty z tytułu zakupu usług                                                          
                              telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         94,00
§               4748      zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
                              drukarskiego i urządzeń kserograficznych      288,00
§               4749     zakup  materiałów papierniczych do sprzętu  
                              drukarskiego i urządzeń kserograficznych        15,00
§              4758      zakup akcesoriów komputerowych,
                              w tym programów i licencji    1627,00
§              4759      zakup  akcesoriów komputerowych,
                              w tym programów i licencji       86,00
§               6068        wydatki na zakupy inwestycyjne
                                jednostek budżetowych 19944,00
§               6069        wydatki na zakupy inwestycyjne
                                jednostek budżetowych   1056,00


