UCHWAŁA NR L/668/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub Wsparcia
Seniora w Kopaninie”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” złożony
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.2. Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2. Wysokość wkładu własnego gminy Lubicz w realizację projektu wynosi 39 470,00 zł i jest to wkład
w formie pieniężnej.
§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 394 700,00 zł, w tym kwota dofinansowania to kwota
355 230,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 15 maja 2018r. Gmina Lubicz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu Klub Wsparcia
Seniora w Kopaninie w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.02-I.00-04-159/18 ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W konsekwencji tego zdarzenia w dniu 17.07.2018 odbyły się negocjacje, w wyniku których ustalono
kwotę dofinansowania w wysokości 355 230 zł.
Celem przewodnim projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych
w społeczności lokalnej na terenie Gminy Lubicz dla 24 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do wsparcia oferowanego w ramach Klubu
Wsparcia Seniora.
Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku do realizacji i podpisania
umowy o dofinansowanie.
Mają powyższe na uwadze przedkładam Radzie Gminy Lubicz projekt uchwały z prośbą o podjęcie.
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