
 

           

 

            projekt 

 

Uchwała Nr….. 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ............................. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Klub Świetliki”  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.      

z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.  projekt 

pn. „Klub Świetliki” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego        

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych.  

2. Wartość całkowita projektu wynosi 468 217,50 zł, w tym kwota dofinansowania dla 

Gminy Michałowice wynosi  435 442,27 zł. 

3. Wartość projektu w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 

1) w roku 2018 – 72 032,50 zł 

2) w roku 2019 – 283 387,50 zł 

3) w roku 2020 – 112 797,50 zł 

4. Wkład własny Gminy Michałowice stanowi 7% wartości projektu i wynosi odpowiednio: 

1) w roku 2018 – 5 042,27 zł, 

2) w roku 2019 – 19 837,13 zł, 

3)  w roku 2020 – 7 895,83 zł. 

 

§ 2  

Realizację projektu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy 

Michałowice. 

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W dniu 4 czerwca 2018r. wpłynęła informacja, o pozytywnej ocenie wniosku pn „Klub 

Świetliki” i rekomendacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania w 

ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17  dla Osi Priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i 

usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.  

Termin złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy upływa 18 czerwca 2018r.  

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca projekt do realizacji jest jednym z wymaganych do 

przedłożenia dokumentów, stąd istnieje konieczność podjęcia niniejszej Uchwały. 

 

Podpisanie umowy umożliwi realizacje projektu, którego celem jest wsparcie 55 dzieci            

i młodzieży oraz  20 opiekunów poprzez rozwój placówki wsparcia dziennego. W ramach 

projektu przewiduje się poszerzenie oferty wsparcia realizowanej i utworzenie nowych 

miejsc. Projekt będzie realizowany w  okresie 24 miesięcy tj. od 20 sierpnia 2018 r. do 31 

lipca 2020 r. 

Planowane wydatki w poszczególnych latach to: 

72 032,50 zł w 2018 r.  w tym dofinansowanie 66 990,23 zł, 

283 387,50 zł w 2019 r.  w tym dofinansowanie 263 550,37 zł,  

112 797,50 zł w 2020 r.  w tym dofinansowanie 104 901,67 zł. 

Wkład własny stanowi 7% wartości projektu i wynosi łącznie 32 775,23zł. 

 


