
Uchwała N .. XXV1II152/2008 

Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 


z dnia 3 października 2008 roku 


w sprawie zatwierd7;enia i przyjęcia do reałizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Makowic Mazowieckim projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 6 oraz art.J 8 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
\ 	 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) w 

związku z uchwałą Nr XXII124/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 
kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, uchwala się, co następuje: 

§1. 

l. 	Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt systemowy pod tytułem "Aktywna 
kobieta" Nr KL/01424/08/7.1.l przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszecJmianie 
aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnian ie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zwany dalej "Projektem". 

2. 	 Wartość Projek!!J w ramach dotacji rozwojowej na rok 2008 wynosi 130.531,00 zl., 
r 	 natomiast udział środków własnych miastaf"'Ynosi 13.706,0Izl., co stanowi 10,5% od 

kwoty przyznanej dotacji na realizację Projektu. 

§ 2. 	 ' . 

I U 

Za podejmowane czynnoscl prawne i finansowe w zakresie realizacji Projektu 
odpowiedzialny jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim, działając w ramach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P-"l',R,', M;<j.ki.j 

, 



Uzasadnienie 


Do uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowic Mazowieckim 

\ projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pIsmem z 
dnia 4 września 2008 r. po zytywnie zaopiniowała wniosek "Aktywna 
Kobieta" złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim. Celem zatwierdzenia i przyjęcia do real izacji 
wspomnianego wyżej projektu systemowego Rada Miejska podejmuje 
uchwał ę· 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie jest zasadne. 


