
 

 

Uchwała Nr XXI.106.2012 

Rada Gminy BRAŃSZCZYK 

z dnia 9 marca 2012r. 

 
w sprawie realizacji przez Gminę Brańszczyk  na lata  2012-2014 roku projektu systemowego 

w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 

art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku nr 115 z 

późn. zm.) Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją K(2007) 4547 z dnia 

28 września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Planem Działania na 

rok 2010. 

 

 

uchwala się , co następuje: 

 

§1 

Gmina Brańszczyk  realizuje projekt w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 

roku Komisji Europejskiej pn. „Aktywność przyszłością jutra”. 

 

§2 

Gmina Brańszczyk przeznacza na realizację projektu realizowanego w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012-2014 roku środki 

finansowe ogółem kwotę 304 600,00 zł w ty:  

 

1) w 2012 roku kwotę 113 400,00 zł  jako: 

 

- wkład własny w wysokości: 11 907,00  zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset  

   siedem złotych  zero groszy), 

 

- kwota dofinansowania w wysokości: 101 493,00  (słownie: sto  jeden  tysięcy   

  czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy), 

 

2) w 2013 roku kwotę 116 200,00 zł jako: 

 

- wkład własny w wysokości: 12 201,00  zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście   

   jeden   złoty zero groszy), 

 

- kwota dofinansowania w wysokości: 103 999,00  (słownie: sto trzy tysiące  

   dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), 

 



3) w 2014 roku  kwotę 75 000,00 zł jako: 

 

- wkład własny w wysokości: 7 875,00  zł (słownie: siedem  tysięcy osiemset  

   siedemdziesiąt pięć  złotych  zero groszy), 

 

- kwota dofinansowania w wysokości: 67 125,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem         

tysięcy sto dwadzieścia pięć   złotych zero groszy), 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§4 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały 

Nr XXI.106.2012 

Rada Gminy w Brańszczyku  z dnia 

9 marca 2012r. 

 

 
 

 

 W ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został 

przyjęty decyzją nr K (2007)4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej zakłada 

się realizację projektów systemowych mających na celu  rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej. Zgodnie z przyjętym przez Samorząd Województwa i Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego Planem działania na lata 2012-2014 jednostki samorządu 

terytorialnego ubiegającego się o wsparcie finansowe w ramach Poddziałania  7.1.1 Priorytetu 

VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązane są złożyć wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie uchwałę organu wyrażającego zgodę na realizację projektu wraz z 

oświadczeniem o wniesieniu wkładu własnego. W wyniku podziału środków przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, dla projektów 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku  przewidziano 

kwotę w wysokości: 

-121 383,27  (słownie: sto dwadzieścia jeden  tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy  złote 

dwadzieścia siedem groszy). 

 

w ramach Poddziałania 7.1.1, z czego 89,5% pochodzić będzie z dofinansowania w ramach 

dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% gmina zobowiązuje się zapewnić ze środków 

własnych jako tzw. wkład własny. Z powyższego wynika, że na 10,5% udziału gminy 

projektach w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina 

przeznaczy na wkład własny kwotę w wysokości: 

- 14 240,50  zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści  złotych  

pięćdziesiąt groszy),  

 

projektu w ramach Poddziałania  7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Gmina na lata 2012-2014 roku zagwarantowała środki finansowe na realizację projektu w 

ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w budżecie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku . 

 


