
UCHWAŁA NR XXXII/257/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie realizacji projektu "Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie 
Będzino"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. W związku ze złożeniem wniosku oraz otrzymaniem pozytywnej oceny i przyznaniem dofinansowania 
zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności 
w gminie Będzino”.

2. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, Oś priorytetowa VII 
Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 
priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym na postawie wniosku 
o dofinansowanie numer RPZP.07.06.00-32-K008/17.

§ 2. 

1. Wielkość projektu wynosi 662.287,50 zł, poziom dofinansowania to 95% pochodzące ze środków Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 629 173,12 zł, a pozostałe 5% w kwocie 33 114,38 zł stanowi 
wkład własny Beneficjenta - Gminy Będzino.

2. Zabezpieczenie wyżej określonych środków na realizację projektu w okresie jego trwania oraz w okresie 
wymaganej trwałości projektu znajdzie odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Będzino przyjętej Uchwałą nr XXXII/265/17 z dn. 11. września 2017 oraz w okresie późniejszym 
w uchwałach w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Będzino na lata 2018, 2019 i 2020.

§ 3. 

Projekt prowadzony będzie we współpracy merytorycznej i finansowej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Będzinie, który jest Realizatorem działań projektowych.

§ 4. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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