
                                                                                                             

UCHWAŁA NR XXII/178/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy miasto Chełmża 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 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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, 695, 1175 i 2320)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr VII/62/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia 

gminy miasto Chełmża 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” § 3 otrzymuje brzmienie: 

 

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

wkład własny w kwocie 2.552,85 zł.”. 

    

      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

           §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           Przewodniczący 

             Rady Miejskiej 

 

 

                   Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia gminy miasto Chełmża 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”. 

 

Niniejsza uchwała określa realizację grantu „Klub otwartych drzwi” Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu granatowego „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego COVID-19 dnia 04.11.2020 r. realizacja grantu pn „Klub 

otwartych drzwi została zawieszona. Wstrzymanie realizacji projektu powoduje wydłużenie 

terminu rozliczenia projektu. Zawieszenie projektu oraz brak możliwości wydatkowania 

zabezpieczonych środków finansowych na 2020 rok powoduje konieczność przeniesienia 

środków na 2021, stąd konieczność podjęcia nowej uchwały. 

Mając na względzie powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


