
UCHWAŁA NR XV/133/20 

RADA MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 6 maja 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu grantowego 

„Klub Młodzieżowy-Równe Szanse”. 

 

  

 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 2020 r. poz. 713) 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, 568 i 695) uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. Gmina Miasto Chełmża przystępuje do realizacji projektu grantowego pod nazwą 

„Klub Młodzieżowy – Równe Szanse” w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Wzrost 

aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 

  

 § 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 40 700,00  zł. 

            2. Wkład własny Gminy Miasta Chełmży na realizację projektu, o którym mowa w §1 

wynosi 2 035,00 zł. 

  

 § 3. Gmina Miasto Chełmża zabezpieczy środki finansowe na rok 2021 stanowiące 

wkład własny w wysokości 2 035,00 zł. 

  

 § 4. Projekt grantowy pn. Klub Młodzieżowy – Równe Szanse 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 XV/133/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasta Chełmży do realizacji projektu grantowego „Klub 

Młodzieżowy-Równe Szanse”. 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 

przedstawia na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz w oparciu o proces konsultacji 

społecznych  zdefiniowane problemy sfery społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chełmży w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2016-2023 przygotował wniosek grantowy o dofinansowanie 

nr konkursu 3/2020/G ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku. Wniosek 

został oceniony pozytywnie i przyjęty do dofinansowania. 

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku 

życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznych z terenu Gminy Miasta Chełmży 

oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności z 

obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Zostanie utworzony 

Klub Młodzieżowy, czyli miejsca gdzie dzieci i  młodzież będą miały wiele różnorodnych 

możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach 

towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. 

Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. 

Projekt, który będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r. 

przyczyni się do zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Miasta Chełmży.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


