
UCHWAŁA NR XVII/146/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu grantowego                      

pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”  ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) i art. 206 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, 695 i 1175), uchwala się, co następuje: 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację projektu grantowego pn. „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch” ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku. 

     § 2. Wartość całkowita projektu objętego grantem wyniesie 52.438,58 zł,  dofinansowanie 

ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku wyniesie 49.788,58 zł, a wkład własny 

gminy wyniesie 2.650,00 zł. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XVII/146/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu grantowego pn. „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch”  ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku. 

 Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji osób, które będą brały udział w 

projekcie. Zadaniem osób, które będą prowadzić projekt będzie jak najlepiej zintegrować 

grupę docelową, aby pomimo różnic, beneficjenci czuli się komfortowo i chętnie 

uczestniczyli w zajęciach. Efektem będą  pozytywne zmiany u każdego z uczestników, którzy 

na pewno podniosą swoją samoocenę, jak również będą umieli wyjść z trudnych sytuacji 

życiowych. 

Program adresowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców: 

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 W ramach projektu osoby będą uczestniczyły w : 

zajęciach z dietetykiem, pielęgniarką; zajęciach z trenerem personalnym, instruktorem sportu; 

spotkań z terapeutą rodzinnym, który będzie udzielał porad mających na celu radzenia sobie z 

problemami dnia codziennego; spotkań z socjoterapeutą /doradcą zawodowym; działaniach w 

zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Planowane działania 

przyczynią się do zwiększenia aktywności osób, które w życiu codziennym nie zawsze sobie 

radzą w podstawowych sprawach. Realizowane przedsięwzięcia będą przede wszystkim 

miały na celu: ułatwienie wszystkim beneficjentom projektu funkcjonować tak, aby nie 

zaburzyć ich poglądów, ale dać poczucie bezpieczeństwa; zagospodarowanie czasu wolnego: 

zwiększenia aktywności fizycznej; nabycie dodatkowych umiejętności dbałości o zdrowie i 

higienę, z wykorzystaniem wiedzy przekazanej przez instruktorów /specjalistów/a przede 

wszystkim zbudowanie dobrych relacji międzypokoleniowych. 

 Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S.W. 

Frelichowskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.12.2020 

r. do 31.07.2021 r. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 


