
Uchwała  nr XXIX/620/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 sierpnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach projektu  „Damy radę  -  program aktywizacji  zawodowej  i  społecznej 
w Katowicach”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm).
,

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. W uchwale nr XXV/520/08 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Damy radę 
-  program aktywizacji  zawodowej  i  społecznej  w  Katowicach”   w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wprowadza się następującą zmianę:

§1. otrzymuje brzmienie:

1. Wyrazić  zgodę na realizację  w latach 2008-2013 przez Miejski  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach projektu „ Damy radę - program aktywizacji zawodowej i 
społecznej  w  Katowicach”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007 – 
2013, budżetu państwa oraz środków własnych miasta Katowice.

2.  Wartość projektu w 2008 roku wynosi 3 481 443 zł, w tym 3 115 891,48 zł stanowi 
kwota  dofinansowania  (2 959 226,55  zł  środki  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  156 664,93  zł  budżet  państwa),  natomiast  wkład  własny  Miasta 
stanowi kwota 365 551,52 zł (w tym środki budżetu miasta 339 441 zł oraz Funduszu 
Pracy 26 110,52 zł). 

3. Wysokość wkładu własnego Miasta w latach 2009-2013 wynikać będzie z uchwał 
budżetowych na każdy rok, w którym realizowany będzie projekt.

§2.   Wykonanie  uchwały  powierzyć  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach.

§3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński


