
UCHWAŁA NR XVII/124/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu z CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo Społeczne w Toruniu pn. "Strefa Miejskich Inspiracji - program 

przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży", w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa. 

 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Chełmża do realizacji 

projektu partnerskiego z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu 

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

Chełmży" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi Priorytetowej 

– Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

Państwa, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 

2019 roku. 

  2. Liderem projektu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 

w Toruniu. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do zawarcia umowy partnerskiej 

regulującej współpracę w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały. 

§ 3.  Źródłem finansowania projektu są środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu 

wynosi 757.656,25 złotych, w tym wkład własny to 23.200,00 złotych. 

§ 4. Gmina Miasto Chełmża zabezpieczy wkład własny o wartości 17.400,00 

złotych, jako wkład niefinansowy na realizację powierzonych zadań na lata 2017-2019 oraz 



środki finansowe związane z realizacją trwałości projektu po jego zakończeniu w kwocie do 

50.000,00 złotych na lata 2020-2022. 

§ 5. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w jego 

realizacji oraz zasady rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami zostaną określone 

w umowie partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Chełmża a CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo Społeczne w Toruniu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 7. Traci moc uchwała 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 przeciwdziałania 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. 

§ 8. 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 XVII/124/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację projektu z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo 

Społeczne w Toruniu pn. "Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania 

dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu wraz z partnerem Gminą 

Miasto Chełmża otrzymali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

realizację projektu pn. „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu 

ubóstwa na terenie Chełmży”, w ramach Konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi Priorytetowej – Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne. 

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie 

przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta Chełmża. Ponadto model zostanie 

włączony w lokalną politykę, dzięki czemu stanie się dostępny dla grupy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej 

w kwartałach ulic: Sienkiewicza, Hallera, Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana 

i Mickiewicza. 

Gmina Miasta Chełmży jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych 

w Projekcie:   

-  Współpraca przy opracowaniu z koncepcji badania diagnostycznego, 

-  Współpraca przy realizacji badania diagnostycznego, 

-  Wydelegowanie swoich przedstawicieli do Zespołu Roboczego, 

-  Organizacja konsultacji wypracowanego modelu, 

-  Przeprowadzenie prac przygotowawczych do testowania modelu, 

-  Testowanie modelu, 

-  Pomoc przy organizacji wizyt studyjnych w Chełmży upowszechniających model, 

-  Przygotowanie dokumentów gminnych włączających model do lokalnej praktyki, 

-  Docelowe uruchomienie modelu po okresie testowania na wskazanym w projekcie obszarze 

      oraz zapewnienie środków finansowych na realizację działań w ramach modelu. 

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 



757.656,25 złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego wynosi 734.456,25 złotych, co stanowi ok 97% wydatków 

kwalifikowalnych, a wkład własny do projektu to 23.200,00 złotych. Na realizację zadań 

partnera wiodącego wyznaczono kwotę 609.456,25, natomiast Gmina Miasto Chełmża na 

realizację zadań otrzyma 125.000,00 złotych, z czego zabezpieczy wkład własny o wartości 

17.400,00 złotych jako wkład niefinansowy na realizację powierzonych zadań na lata 2017-

2019 oraz środki finansowe  związane z realizacją trwałości projektu po jego zakończeniu 

w kwocie do 50.000,00 złotych na lata 2020-2022. 

 Realizacja niniejszego projektu jest zgodna z projektem „Strategii Rozwoju Miasta 

Chełmży na lata 2016-2022“ wpisuje się także w „Strategie Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża na lata 2015-2020“. 

Traci moc uchwała 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 przeciwdziałania 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. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


