
UCHWAŁA NR VII/62/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia gminy miasto Chełmży do realizacji grantu „Klub otwartych drzwi”     

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego 

„Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

 

 

 
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Gmina Miasto Chełmża przystępuje do realizacji grantu pn.  „Klub otwartych drzwi” w 

ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

 

§ 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi: 51.057,00 zł. 

2. Wkład własny gminy miasta Chełmży na realizację projektu, o którym mowa w §1 

wynosi: 2.552,85 zł. 

 

§ 3. Gmina Miasto Chełmża zabezpieczy środki finansowe na lata 2020 stanowiące wkład 

własny w kwocie 2.552,85 zł. 

 

§ 4. Grant pn. „Klub otwartych drzwi” w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego Ziemi Gotyku” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Chełmży. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr VII/62/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia gminy miasto Chełmży do realizacji grantu „Klub otwartych drzwi” z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego 

„Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

 

 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa, zwiększający się udział osób starszych, 

zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od rodziny wielopokoleniowej, rozwody, spadek 

dzietności, wzrastająca ilość rodzin niepełnych), niski status ekonomiczny osób starszych oraz osób 

niepełnosprawnych, to czynniki, które powodują, że osoby te czują się osamotnione i wykluczone z 

życia społecznego. Co potwierdzają pracownicy socjalni, które w swojej pracy na co dzień 

spotykają się z problemami osób niesamodzielnych. Wsparcie zaplanowane w projekcie pozwoli 

uczestnikom działać, uczyć się i bawić w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju a także liczyć na 

pomoc wykwalifikowanej kadry - daje to możliwość na godne egzystowanie w społeczeństwie, 

aktywne spędzanie czasu i cieszenie się życiem, radzenie z trudnościami dnia codziennego poprzez 

w/w działania. Jest to z pewnością sposób na samotność i poczucie wykluczenia. 

Grupę docelową stanowi 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne czyli osoby które ze względu na stan zdrowia 

lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te 

pochodzić będą z terenu LSR w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasta Chełmży.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


