
UCHWAŁA NR XXX]194Ą8

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 10 sĘcznia 2018 r.

w sprawie prryjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nanvą ,,Dzienny dom

pobytu" w Gminie Bartniczka

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dni'a8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.I]. ,ror, ,.

poz.1875 zpoźn. 
'm.1; 

Rada Gminy uchwala' co następuje:

$ 1. 1. Potwierdza się przy1ęcie do rea\izacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą

,,Dzienny dom pobytu'' w Gminie Bartticzka realizowanego w miejscowoŚci GrąŹawy jako

realizowartego w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-I2.00-04-1I8lIl w ramach Regionalnego

Programu operacyjnego Wojew odztwaKujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa

9 - Solidarne społeczeństwo, Działanię 9.3 - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,Podzlałarue

9.3.2 Rozwój usfug społecznych.

2. Projekt realizowany jest od dnia I.06.2017 r. (do dnia rozstrzygntęcia konkursu m

RPKP. 0 9. 0 3 .02-IZ.00-04 - 1 1 8 l I] zadanie realizow ano ze środków własnych).

$ 2. 1. Całkowita wartość projektu I.184.218,0] zł.

2. Gmtna Bartriczka zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego w formie pienięznej w

wysokości wskazanej we wniosku o dofinansowanie, co stanowi na dzien podjęcia uchwały kwotę

94.737,45 zł.

3. Rada Gminy zabezpieczy wkład własny w drodze uchwały budżetowej oruz zobowtązuje się do

jego aktualizacji w przypadku zmian umowy o dofinansowanie.

$ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXIII1I56|I7 Rady Gminy Bartniczka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie

przystąpienia Gminy Bartniczka do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20l4-202Q, oŚ priorytetowa 9 -

Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 - Rozwój'usług zdrowotnych i społecznych, podziaŁanie 9.3.2

Rozwój usług społecznych.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnic zą/ Radv Gmi ny

LrU.,-z
Leszek Walczak /

1 Zmiany tekstu jedno|ltego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2017 l. poz' 22g2



UZASADNIENIE

Gmina Bartniczka złoŻyła wniosek o dofinansowanie ogłoszonego w drodze konkursu nr
RPKP.09.03.02-IJZ.00-04-1I8l17 w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego

WojewódŻwa Kujawsko-Pomorskiego na \ata2014-Ż020, oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne
społeczeństwo, działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, podziałanie

RPKP.09.03.02 rozwoj usług społecznych o dofinansowanie zad,aniapt.: ,,Dzienny dom pobytu'' w
Gminie Bartniczka realizowanego w miejscowości Grązawy. Projekt realizowany jest od dnia

I.06.2017 r. ze środków własnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem znak SE-
III'432.289.2017 z dnia 5.01.2018 r. poinformował Gminę Bartniczka o pozytyr,rrnym zaopiniowaniu
wniosku o dofinansowanie podczas oceny formalno-merytorycznej i ustaleniu kwoty dofinansowania

zadania w wysokości 1.089.480,62 zł.

Warunkiem przyjęcia vmiosku o dofinansowanie projektu do realizacjr jest dostarczenie w
terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma o pTzyznaniu dofinansowania niezbędnych
załączrukow celem podpisania umowy. Wśród nich znajduje się niniejsza uchwała o przyjęciu do

rcalizacjt wniosku o dofinansowanie pod nazwą,'Dzienny dom pobytu" -w Gminie Bartniczka
realizowanego w miejscowości Grążawy jako realizowanego w ramach RPKP Regionalnego

Programu operacyjnego Województvła Kujawsko-Pomorskiego na lata 2OI4-2O2O. oś priorytetowa
RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych,podziałanie RPKP.O9.O3.O2rozwój usług społecznych. ZachodzizatemkoniecznoŚó jej

podjęcia.


