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Sesji Rady Gminy Lichnowy

z dnia 23.06.2009r.

Uchwała Nr XXVII/282/09
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji projektu systemowego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 

z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku, 

Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXVI/267/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmianie ulega 

zapis § 4, który otrzymuje brzmienie:

Projekt wymieniony w § 1 realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lichnowach w okresie od 04 maja 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 27 lutego 2009 roku.

§1

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3



Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach z uwagi na dzień rozpoczęcia 

realizacji projektu „Rozwój aktywizacji społeczno -  zawodowej w Gminie Lichnowy”, który 
przypadał w dniu wolnym od pracy tj. 01.05.2009 wystąpił do Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z prośbą 

o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu na okres od 04.05.2009 do dnia 30.11.2009r. 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego wyraził zgodę na zmianę okresu realizacji wniosku systemowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie powyższej uchwały w celu zmiany 

terminu realizacji przedmiotowego projektu na okres od 04.05.2009 do dnia 30.12.2009 r.
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