
UCHWAŁA NR XIX/139/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 27 września 2012 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej do projektu „Klub 

Aniołek”, realizowanego w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna 

Działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1.10. 2012 r. do 31.08.2014 r. 

 
      Na podstawie art.18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281 oraz z  2012 r. poz. 567), art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) 
uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę miasta Chełmży porozumienia 

partnerskiego pn.: „Klub Aniołek” realizowanego w ramach  Priorytetu I. Zatrudnienie i 

Integracja Społeczna Działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 

zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie 

od 1. 10. 2012 r. do 31.08.2014 r. 

      2. Porozumienie Partnerskie zostanie podpisane pomiędzy Liderem Partnerstwa,  

a Partnerem gminą miasta Chełmży. 

       

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                 Janusz Kalinowski 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały nr XIX/139/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej do projektu „Klub 

Aniołek” , realizowanego w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna 
Działania  1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1.10.2012 r. do 31.08.2014 r. 

 
     Celem Partnerstwa w projekcie „Klub Aniołek”, realizowanego w ramach Priorytetu I. 
Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działania  1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest utworzenie               
i prowadzenie klubu dziecięcego na terenie miasta Chełmży dla 16 dzieci w wieku od 
pierwszego do trzeciego roku życia oraz zmniejszenie barier uniemożliwiających podjęcie 
pracy kobietom z grupy docelowej poprzez organizację opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 
lat.  

Gmina miasta Chełmży jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych          
w Projekcie: 
 - promocja klubu dziecięcego „Klub Aniołek” poprzez wydruk i rozmieszczenie ulotek, 
plakatów; 
- wykonanie szyldu klubu; 
- pomoc w ustaleniu zasad rekrutacji, regulaminu i statutu placówki; 
- umieszczanie aktualnych informacji dotyczących klubu na stronie internetowej i lokalnej 
prasie; 
- współudział w rekrutacji, poprzez wyznaczenie jednej osoby do Komisji Rekrutacyjnej, 
zajmującej się przyjmowaniem dzieci rodziców/ prawnych opiekunów spełniających kryteria 
rekrutacji; 
- zbieranie danych statystycznych osób spełniających kryteria grupy docelowej, na kolejne 
lata realizacji projektu; 
- wyznaczenie wśród pracowników osoby pełniącej funkcję asystenta koordynatora 
merytorycznego,  odpowiedzialną za wszelką  pomoc w zarządzaniu projektem oraz obsługę 
prawną i urzędową. 
Gmina na powyższe zadania otrzyma środki finansowe w wysokości 11 .700, 00 złotych. 

 

 

 

 

 

 

 


