
ZARZĄD POWIATU 
WRZESIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR 475/2016 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Nie jesteśmy sami -  
człowiek dla człowieka” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie

7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne -  projekty 
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.02.01-30-0010/15

Na podstawie art. 32 ust.l i art. 48 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.1. Udziela się upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrześniado realizacji projektu
0 numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 pn. „Nie jesteśmy sami -  człowiek dla człowieka” 
w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne
1 zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne -  projekty pozakonkursowe realizowane 
przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.Realizacja projektu będzie trwała przez 24 miesiące w terminie od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2018 r.

3. Wartość projektu wynosi 1.919.532,32 złotych -  projekt dofmansowanyw wysokości 95% 
jego wydatków kwalifikowanych, tj. 1.823.555,70 zł. Do realizacji projektu jest wymagane 
wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego 5% kosztów kwalifikowalnych. 
Wkładem własnym będą środki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wniesione przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, które są przeznaczone na wypłatę 
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości
86.703.02 zł oraz wkład prywatny wniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miłosławiu w wysokości 6.854,40 zł i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznejw Kołaczkowie w wysokości 2.419,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz


