
UCHWAŁA Nr 269/XXXI/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata

2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania:9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania:9.2.4.Rozwój usług 

społecznych-wsparcie działań wynikających z LSR obejmujacych obszary wiejskie i rybackie.

Na podstawie art.7ust.1 pkt 6 i 6a oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2017r. poz. 1875) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. 1Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej:IX.Włączenie społeczne dla działania:9.2.Dostępne i efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne dla poddziałania:9.2.4.Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających 
z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
2.Projekt, o którym mowa w §1 będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Stacja 
Rozwoju„Słowikor" w okresie od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
3.Projekt realizowany będzie w ramach środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.
4. Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor".
5. Realizacja projektu prowadzona będzie w obiekcie świetlicy środowiskowej  Słowik ul. Podlaska 1.

§ 2. 1 Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 570.072,50.
2. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 530.167,42 złotych a wkład własny do projektu 
39.905,08 złotych w tym wkład własny Gminy Poczesna 24.000 złotych.

§ 3. Gmina Poczesna zabezpieczy środki finansowe na lata 2018-2019.

§ 4. Upoważnia sie Wójta Gminy Poczesna do zawarcia umowy partnerskiej regulującej współpracę 
w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały.

§ 5. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Poczesna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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