
UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy  Jasło od 
1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu pn.”Czas na aktywność w gminie Jasło” 
w ramach Priorytetu – VII. Promocja integracji społecznej, Działanie - 7.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania - 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j. t. Dz.U. 
z 2015 r. poz.163 ) oraz pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie znak PI.522.1.115.2015 z dnia 
20.03.2015r. na mocy którego zwiększono kwotę dofinansowania przedmiotowego projektu oraz przedłużono 
okres realizacji projektu Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Jasło Nr XXXIX/272/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Jasło od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. do realizacji projektu pn.”Czas na aktywność w gminie 
Jasło” w ramach Priorytetu –VII. Promocja integracji społecznej, Działanie-7.1.Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania-7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w miejsce daty „31 czerwca 2015 r.” wpisuje się datę „30 września 2015 r.”

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Gmina Jasło przeznacza środki finansowe w wysokości 10,5% jako wkład własny na realizację 
projektu, o którym mowa w §1 tj. 2013 r.- 21 282,76 zł, 2014 r. – 23 945,75 zł, 2015 r. - 20 001,49 zł.”;

3) w § 3 w miejsce daty „30 czerwca 2015 r.” wpisuje się datę „ 30 września 2015 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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