
 
UCHWAŁA NR XIV/120/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu „PRZYSZŁOŚĆ  

w moich rękach”. 

 

 
 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, 1309, 1571, 1696 i 1815)  oraz art. 216 ust. 2 

pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 

oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Gmina Miasta Chełmży przystępuje do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 

Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne 

włączenie społeczne w ramach ZIT pod nazwą „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” o numerze 

identyfikacyjnym RPKP.09.01.01-04-0002/19 w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 § 2. Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł, w tym wkład własny Gminy Miasta 

Chełmży na realizację projektu, o którym mowa w § 1, wynosi 57.535,88 zł. 

 

 § 3. Gmina Miasta Chełmży zabezpieczy środki finansowe na lata 2021-2022 stanowiące 

wkład własny: 

1) w 2021 roku 23.485,31 zł; 

2) w 2022 roku 34.050,57 zł. 

 

 § 4. Projekt, o którym mowa w  § 1, 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 XIV/120/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu „PRZYSZŁOŚĆ  

w moich rękach”. 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2019-2023 zawiera na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz w oparciu o proces konsultacji społecznych 

zdefiniowane problemy sfery społecznej. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2019-2023, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chełmży aplikował wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr 

RPKP.09.01.01-04-0002/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie i przyjęty do dofinansowania. 

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz 

niepełnosprawne. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.02.2021 r. do 

dnia 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe oraz indywidualne spotkania z 

doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. 

Realizacja projektu przyczyni się do reintegracji społecznej 42 osób z terenu Gminy Miasta 

Chełmży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie 

ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


