
UCHWAŁA NR XVII/147/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu grantowego pn. „Stare 

i nowe zabawy podwórkowe”  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. „Stare i nowe 

zabawy podwórkowe” ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku. 

     § 2. Wartość całkowita projektu objętego grantem wyniesie 41.903,20 zł,  dofinansowanie 

ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku wyniesie 39.803,00 zł, a wkład własny 

gminy wyniesie 2.100,20 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/147/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu grantowego pn. „Stare i nowe 

zabawy podwórkowe”  ze środków EFS w ramach LGD Ziemia Gotyku. 

 Celem głównym projektu jest zwiększanie poziomu aktywizacji i integracji 

społeczeństwa zamieszkałego na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym i opisanym w 

„Gminnym programie rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 – 2023.”                                                      

Podejmowanie działań wspierających, wychodzących naprzeciw problemom wykluczenia, a 

nastawionych na animację społeczną, udział mieszkańców w imprezach i spotkaniach w 

szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym.                                                   

Projektowanie inicjatyw w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, narkomanii. W ramach projektu organizowane będą zajęcia sportowo-

rekreacyjne, muzyczne, teatralne dla całych rodzin, w celu zwiększenia integracji 

międzypokoleniowej i zapobiegania niwelacji problemów społeczno-kulturowych. 

 Projekt będzie włączać osoby zagrożone wykluczeniem w działania na rzecz 

mieszkańców, ale także mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ważny jest udział otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Członkowie gospodarstw domowych, którzy są zagrożeni dziedziczeniem biedy            

i ubóstwa, a także uczestnicy projektu nabędą umiejętności związane z pracą indywidualną, 

interakcjami grupowymi, wykazywaniem inicjatyw i rozwiązywaniem problemów, a także             

z rozwijaniem empatii i wrażliwości. 

 Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego                                

w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie 2.11.2020 r. do 30.06.2021 r. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 


