
UCHWAŁA NR XXXVI/475/21  
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) w związku z ustawą z dnia 23 października 2018r. 
o Funduszu Solidarnościowym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1787) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Lubicz przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra 
opiekuńczo – mieszkalne” (Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Centrum), zwanego dalej „Programem”, 
finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. Całkowita kwota środków z Funduszu Solidarnościowego przyznana Gminie Lubicz na 
dofinansowanie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gronowie wynosi 2 956 338, 15 zł. Wkład 
własny Gminy Lubicz wynosi 1 843 509, 56 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 29 czerwca 2021r. Gmina Lubicz, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w ramach 
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w ramach 
Funduszu Solidarnościowego Moduł I – Utworzenie i wyposażenie obiektu Centrum, złożyła wniosek na 
dofinansowanie zadania pt. „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gronowie”. 

W konsekwencji tego zdarzenia 24 września 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowana została lista projektów przyjętych do realizacji, w tym 
projekt Gminy Lubicz, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 956 338,15 zł. 

Projekt zakłada utworzenie na terenie Gminy Lubicz nowej placówki „Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalne”, zwanego dalej Centrum.  Centrum zostanie utworzone w miejscowości Gronowo i jego oferta 
adresowana będzie do mieszkańców z terenu całej Gminy. Celem inwestycji jest realizacja nowego budynku 
z przeznaczeniem na obiekt z 20 miejscami (10 miejsc dziennego pobytu i 10 miejsc pobytu całodobowego) 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
stwarzającym im warunki do pobytu dziennego lub całodobowego oraz służącego stymulowaniu 
kompetencji społecznych, wpływowi na procesy uspołeczniania i nawiązywania relacji interpersonalnych, 
zgodnie z programem „Centra opiekuńczo- mieszkalne” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z maja 
2021r. 

We wniosku o dofinansowanie uwzględniono wymagany wkład własny w wysokości 1 843 509,56 zł 
w formie pieniężnej.  Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do przyjęcia projektu do realizacji i podpisania 
umowy o dofinansowanie. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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