
UCHWAŁA NR XXI/283/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub Wsparcia Seniora "Nad 
Drwęcą" w Lubiczu 

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 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pt. „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu  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.00-04-319/19, 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 57 955,50 zł i jest to wkład 
w formie pieniężnej ponoszony w latach 2021 i 2022 (w równych częściach po 28 977,75 zł w każdym roku). 

§ 3. Całkowita łączna wartość projektu wynosi 386 370,00 zł., w tym kwota dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego wynosi 328 414,50 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust. 1 Statutu 
Gminy Lubicz. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

W dniu 02.12.2019r. Gmina Lubicz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Klub Wsparcia Seniora
„Nad Drwęcą” w Lubiczu w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19 ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W konsekwencji tego zdarzenia w dniu 02.03.2020r odbyło się spotkanie negocjacyjne, w wyniku którego
ustalono kwotę dofinansowania w wysokości 386 370,00 zł.

Celem przewodnim projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubicz. Realizacja projektu
zaplanowana jest na okres: 01.12.2020- 31.12.2022r.

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.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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