
        

 

UCHWAŁA NR XXV  / 170 /2016    

                                                 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

  z dnia 30 listopada 2016 roku. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia  do realizacji projektu partnerskiego pt. „Projekt 

poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług 

opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w ramach  Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

 

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3, 3a, 5 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 

1 pkt  2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( t.j. Dz.U. z 

2016 r., poz. 383 z późn.zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:  

 

§  1. W Uchwale  Nr XVII/109/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia                   

i przystąpienia  do realizacji projektu partnerskiego pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie 

wągrowieckim” w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata               

2014–2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego w §  1 ust. 3. 

otrzymuje brzmienie:  

„ Całkowita wartość projektu wynosi 2.413.392,60 zł”. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

        .....................................................

              / Małgorzata Osuch / 

      

 

 

 



 

    UZASADNIENIE 

   DO UCHWAŁY NR  XXV /170/ 2016 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

       z  dnia 30 listopada 2016 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia  do realizacji projektu partnerskiegopt. „Projekt 

poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług 

opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w ramach  Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego                            

z Europejskiego Funduszu  Społecznego.           

 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2849/2016 w dniu 10 listopada 

2016 roku ostatecznie zatwierdził wartość projektu  „Projekt poprawiający dostęp do usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich  w powiecie 

wągrowieckim”. Całkowita wartość projektu wynosi 2.413.392,60 zł, z czego 95%                           

tj. 2.292.722,97 zł stanowi  dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego i krajowego;                 

5% tj. 120.669,63 stanowią środki własne. Celem projektu jest zapewnienie dostępu                               

do wysokiej jakości usług dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

        .....................................................

                 / Małgorzata Osuch / 

 


