
UCHWAŁA NR XIV/109/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 
 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne  

w Toruniu do realizacji projektu  pn. "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwd ziałania 

dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży" w ramach konkursu nr  POWR.04.01.00-IZ.00-

00-004/16, Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 

Państwa. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 
 
 
§ 1.1. Wyraża się wolę przystąpienia z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 

w Toruniu do realizacji projektu w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Budżetu Państwa. Działanie 4.1 Innowacje społeczne, na makroinnowacje 

w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych 

pn. "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie 

Chełmży" zgłaszanego przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu jako lidera 

przy współpracy gminy miasta Chełmży współpartnera projektu. Ogólna pula środków 

przeznaczona na dofinansowanie wynosi 20 000 000 zł, maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania to 97%. Warunki konkursu zakładają konieczność zabezpieczenia środków 

własnych na realizację ww. projektu w wysokości 3% wydatków kwalifikowanych, które będą 

rozdzielone między lidera i partnera. Planowana realizacja projektu przypada na lata 2017 – 2019. 

 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na wypracowaniu modelowych 

rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które wykorzystają dotychczasowe 

doświadczenia i będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium, 

przetestowanie ich i włączenie tych, które się najlepiej sprawdzą, do polityki i praktyki na poziomie 

lokalnym. Jednocześnie gmina miasta Chełmży zobowiązuje się do zawarcia umowy 

o partnerstwie, która określi szczegółowe działania, oraz zasady wspólpracy. 

 



§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
            

                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 

 
 

do uchwały nr XIV/109/16 rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu do 

realizacji projektu  pn. "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwd ziałania dziedziczeniu 

ubóstwa na terenie Chełmży" w ramach konkursu nr  POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16, Osi 

IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 

Państwa. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu zamierza wnioskować 

o środki w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 pn. "Strefa Miejskich  

Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży", IV Osi Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, na makroinnowacje w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na 

obszarach zdegradowanych. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 i musi zostać 

zrealizowany w partnerstwie, członkiem partnerstwa (liderem lub partnerem) musi być instytucja 

publiczna szczebla lokalnego, w której kompetencji leży minimalizowanie problemu 

dziedziczonego ubóstwa w aspekcie terytorialnym i tematycznym co wpisuje się w Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża. Ze względu na temat konkursu niezbędne jest, aby 

instytucje odpowiedzialne za realizację projektu, z jednej strony posiadały kompetencje 

i doświadczenie w obszarze działalności na rzecz przeciwdziałania dziedziczonemu ubóstwu, 

a z drugiej potencjał, aby skutecznie wdrożyć wypracowany model do lokalnej polityki i dobrych 

praktyk. Wspólna realizacja zadania zwiększa szanse na pozyskanie wnioskowanych środków na 

to zadanie.   

 W nawiązaniu do powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały intencyjnej, 

która będzie umożliwiała podpisanie stosownego porozumienia z CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo Społeczne w Toruniu na realizację projektu. Porozumienie będzie określało prawa 

i obowiązki stron w związku z realizacją ww. zadania. 

 

 
 
 


