
UCHWAŁA NR XLI/543/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Więcej wiem, jestem 
bezpieczny, lepiej pomagam” 

realizowanego  w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą: „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”
złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/G/2021 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1) 

§ 2. Wysokość wkładu własnego Gminy Lubicz w realizację projektu wynosi 2400,00 zł.

§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi  46 500,00 zł, w tym kwota dofinansowania z LGD „Podgrodzie
Toruńskie” to kwota 44 100,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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Uzasadnienie 

W dniu 30 grudnia 2021r. Gmina Lubicz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Więcej 
wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”  o numerze 1/G/2021. 

W konsekwencji tego zdarzenia w dniu 28 lutego 2022r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo 
informujące o tym, iż projekt został wybrany do dofinansowania. 

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

Mając powyższe na uwadze przedkładam Radzie Gminy Lubicz projekt uchwały z prośbą o jej podjęcie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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