
UCHWAŁA Nr XXVII/ 296/ 2016 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w 

sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta 

Gniezna” 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w zw. z art. 17 ust.2, pkt. 3a ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się zapis § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

Zatwierdza się projekt pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”,  

nr RPWP.07.01.02-30-0047/15, złożony w odpowiedzi na konkurs RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja- projekty konkursowe celem jego realizacji 

przyjętej w okresie od dnia 01.06.2016 r. – do dnia 30.09.2018 r.  

 

§ 2. 

Zmienia się zapis § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

Wartość projektu ustala się na kwotę 854 028,00 zł, w tym:  

- kwota dofinansowania - 811 326,60 zł 

- wkład własny Gminy Miasta Gniezno  -  42 701,40 zł 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna i Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

 

§ 4. 

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

 Wniosek Miasta Gniezna/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie o 

dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” w 

okresie od 01 czerwca 2016 roku do 30 września 2018 roku, został złożony w miesiącu 

listopadzie 2015 roku, natomiast informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o jego 

zatwierdzeniu do realizacji otrzymano w dniu 05 lipca 2016 r.  

Termin realizacji projektu określony w uchwale musi być zgodny z okresem jego realizacji,  

wynikającym z wniosku o dofinansowanie działań.  

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


