UCHWAŁA Nr …………../20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia ………………… 2020

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom
Pobytu Seniora w Unisławiu– realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś
Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych , nr konkursu RPKP.09.03.02IZ.00-04-366/20.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020 poz. 713 i 1378 ) Rada Gminy Unisław uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom Pobytu
Seniora w Unisławiu, realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9
Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych , nr konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
§ 2. Wartość projektu wynosi 750 000,00 zł, w tym:
1. Dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej
wysokości 675 000,00 zł, w tym:
1) współfinansowanie z Unii Europejskiej- 637 500,00 zł
2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa- 37 500,00 zł
2. Środki własne w łącznej wysokości 75 000,00 zł, w tym
1) środki w wysokości 67 040,00 zł-w formie wkładu niepieniężnego;
2) środki w wysokości 7 960,00zł, które zostaną pokryte w formie wpłat
beneficjentów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr ……20 Rady Gminy Unisław z dnia ………. 2020 r.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław złożyło wniosek pt. pt. Dzienny Dom
Pobytu Seniora w Unisławiu, realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa
9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych , nr konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.
Wartość projektu 750 000,00 zł. Wartość dofinansowania: 675 000,00 zł. Okres realizacji
projektu od 2020-10-01 do 2022-08-31.

Zadania, za które odpowiada Gmina Unisław jako partner projektu okresie realizacji
projektu:
a) użyczenie pomieszczeń na potrzeby dziennego domu pobytu seniora- 67 040,00 zł (

wkład finansowy niepieniężny);
b) prace adaptacyjno – remontowe ( zakup materiałów i akcesoriów budowlano-

remontowych oraz zakup usługi elektrycznej i remontowo-budowlanej) -20 195,00 zł;
c) koszty związane z wynagrodzeniem pomocy kuchennej—34 000,00 zł
d) Wyżywienie uczestników-94 275,00 zł ( w tym 7 960,00 zł wkład od uczestników
projektu)
Kwota wkładu własnego pieniężnego: 0,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Utworzone zostanie 15 miejsc.gni
Grupę docelową będzie stanowić 30 niesamodzielnych, niepełnosprawnych osób starszych,
wykluczonych społecznie z gminy Unisław. W projekcie zaplanowano następujące działania:
adaptację sal, łazienki na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, przystosowanie dla osób
niepełnosprawnych, realizację usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności,
usług rehabilitacyjnych, realizacja aktywizacji i animacji społecznej.
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