
UCHWAŁA NR XXXI/413/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” 
realizowanego  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 

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 2020r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” złożony 
w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-
2025, edycja w 2021r. Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+/Klubu „Senior+” 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

§ 2. Wysokość wkładu własnego Gminy Lubicz w realizację projektu wynosi 161 807,95 zł i jest to wkład 
w formie pieniężnej. 

§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 561 807,95 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu 
Wieloletniego „Senior+” to kwota 400 000,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 58282BA9-1055-42F8-9CEE-789BC52F7A4A. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2021r. Gmina Lubicz złożyła ofertę na dofinansowanie projektu pod nazwą:
Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, w odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2021-2025, edycja 2021.
W konsekwencji tego zdarzenia w dniu 4 maja 2021r. na stronie internetowej senior.gov.pl
opublikowana została lista projektów przyjętych do realizacji, w tym projekt Gminy Lubicz.
Projekt zakłada utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej placówki Dzienny Dom „Senior+”
poprzez remont oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku pełniącego dotychczas funkcję
szkoły podstawowej w miejscowości Gronowo. Adresatami projektu będą seniorzy (osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 60+) mieszkający na terenie Gminy Lubicz. Oferta placówki
będzie w szczególności adresowana do osób samotnych oraz takich których członkowie rodzin z
racji aktywności zawodowej nie są w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia swoim starszym
członkom rodziny. Pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby niesamodzielne, czyli takie które ze
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.
We wniosku o dofinansowanie uwzględniono wymagany wkład własny w wysokości 161 807,95 zł
w formie pieniężnej. Dodatkowo przewiduje się poniesienie kosztów projektowych i nadzoru
inwestorskiego przy realizacji prac w wysokości 50.000,00zł.
Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym przyjęcia projektu 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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