
Uchwala Nr \nll43l20ll
Rady Gminy Stara Blotnica
z dnia 3l maia 2011 roku

w Śprawie

przystąpienia Gminy Stara Błotnica do reatizacji proj€ktu.Nowe szanse _ nowe
możliwości '' w ramach Poddzia}ania 7'1.l Programu operacyjnego Kapital Ludzki
oraz zmian w budżecie

Na podstalvie art. 18 ust. 2 pkt. 15 usta\ł} z dnja 8 marca lg9o roku o samorządzie gmlnnym
(Dz.U'z200| roku NI l42' poz.1591 z późrt. fm.) w zwĄzkl f ań. 110ust. 10 uslawyz
dnia 12 marca 2004 Ioku o pomocy społecznej (Dz'U. z 2009 roku Nr.175 p 0z'7362 z późn'
zm. ) Pro$amem operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętyrn decyzją u K (2001) 4547 z &ia
28 września 2007 rol.u Komisji Europejskiej otaz pr4jętym ptzez samoŹ4d województwa
Mazowieckiego i U|ząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Planem działania na
rok 201 I,

Rada Grniny Stara Błotnica uchwala co następuję:

$ l

gd-P SfuT Błotnica przystępuje do realizacji plojel(tów systemoq'ych finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Pńor}.tęt vll ,,Promocja integracji
społeczn€j ''

Poddziałania 7'1.l: Rozwój i upowszechnienie aktyu'Tej inte$acji przez ośrodki pomocy
społecznef' w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 20 07' 2013 przyję|ego decyzją
rt K (2007) 4547 z dna28 wueśn1a200,1 roku Komisji Europej skiej.
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Gmina stala Błotnica przsznaeza ta tea|izację projękfu systemowęgo w ramach Poddziałalia
7.1.1. Program operacyjny Kapitał Ludzki w2011 rol.u środki finansowe iako:

l) wkład własny w wysokości: 11 209,15 zl (slownie: jedenaście tysięcy dwieście
dziewięć złotych piętnaście groszy)

2) Kwota dofinansowania w wysokości: 95 544,68 zł(słownie: dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy pięćset czt€dńeści cztery f}otę sześódziesiąt osiem groszy)
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Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy

w dziale 853 _ Pozostale zadania tł zakreŚie polityki spolecznej
W rozdziale 85395.Pozost,ała działalność o kwotę 95 544,ó8 zł
w tlm:



s 2007 _ dotacje celowę w rarnach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich(.. .)

$ 2009. dotącje celowe w ramach proglamów finansowanych
z udżałem środków euopej skich(. . . )

o kwotę 90 740,76 zł

o kwotę 4 8o3'92 zł

o kwotę 11209'15 ź

o kwotę 1l209,15zł

o kwoĘ 33 818,48 zł
o kwotę | 19o'40 zł

o kwotę 2 132'7 | zł
o kwotę ||2,91zł

o kwotę 5 271'89 zł
o kwotę 2,19'10 zł

o kwotę 242,73 zł
o kwotę l2,a2 zł

o kwotę 18 994'00 z}
o kwotę 1.006,00 zł

o kwotę I 485'02 fł
o kwotę 78,62 zł

o kwotę 28 795'93 zł
o kwotę | 524'0.7 z|
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Zmniejsza się plan wydatków w budicie Gminy
W dziale 852 _ Pomoc społeczna.,ł,l 

rozdziale 85214 _ Zrxiłki i pomoc w nab-rrze olaz składki
na ubezpieczenia emer5ńalne i ręntowę
$3110 - świadczeuia społeczne

Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy

W dziale 853 - Pozostąłe zadania w zak.esie polityki społecznej

W rozdziale 85395 _ Pozostała działalność o kwotę 106 753,83 zł

s3 1 l 9. świadczenia społeczne

$4017 - wFagrodzenia osobowe pracowników
s4019 . wynagrodzenia osobowe pracowników

$4047 -dodatkowe wynagrodzenie toczne
$4049 _ dodatkowe w1nagrodzęnie roczne

$4l l7- składki na ubezpieczenia społeczne
$4119- składki na ubezpieczenia społeczne

$4127- składki na firndusz pracy
$4129. składki na fundusz pracy

$41 77. Ęlagrodzenia bef osobowe
$4179. \ł},Iragrodzenia b€zosobovr'e

$42 |7- zakup mateIialów i wyposażenia
$4żl9- zakup materialów i w)posazenia

$4307. zakup usług pozostałych
$4309- zakup usfug pozostałych
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Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy staxa Błotnica.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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