
UCHWAŁA NR 288/XLV/2018 
RADY POWIATU WRZESINSKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIIU2017 z dnia 6 lipca 2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we 'Wrz-eśni 
do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna 
integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr 
projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samordzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

„§ 1. W uchwale Rady Powiatu nr 202FX2.11.1/2017 z dnia 6 lipca 2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do 
projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna 
integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr 
projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.1. otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się, że realizacja projektu będzie trwała przez 19 
miesięcy w terminie od 01.06.2017 roku do 31.12.2018 roku." 

§ 2. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 288/XLV/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 20 czerwca 2018 roku 

zmieniającej uchwalę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

do projektu o numerze RPWP.07.01.02-30-001/16 pn. „Jesteśmy aktywni" w ramach 
Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1Aktyvvna integracja Poddziałanie 

7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt wskazany 
w tytule w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite na podstawie w/w uchwały. Projekt ma być 
realizowany do dnia 30.06.2018 roku. W związku z koniecznością stosowania Prawa 
Zamówień Publicznych i wymogu łączenia zamówień w całym Projekcie, jednostka 
finansująca wyraziła zgodę na realizację programu do 31.12.2018 roku. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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