Projekt
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXIX/211/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r.
przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne”
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Rada Gminy Popielów
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22.07.2016 r. przez Gminę
Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne” wprowadzającego nowe zadania polegające na utworzeniu dwóch mieszkań wspomaganych
dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością, które będzie realizowane
przez Gminę Popielów w latach 2020-2021.
§ 2.
1. Wartość zadania wynosi 229.852,60 zł.
2. Wkład własny gminy stanowi budynek należący do Gminy Popielów posadowiony w miejscowości
Popielów przy ul. Dworcowej 39a (nr działki 755/193 km. 1, obręb Popielów), którego wartość będzie
oszacowana operatem finansowym.
§ 3.
Projekt, o którym mowa w § 1, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany w partnerstwie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych
lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach
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Uzasadnienie
Celem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwiększenie dostępu
do usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w formie umożliwienia
zamieszkiwania we własnym środowisku, a wymagających pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu
zarówno w miejscu zamieszkania jak i w życiu społecznym.
W ramach projektu wprowadza się dodatkowe zadanie polegające na utworzeniu dwóch mieszkań
wspomaganych (o powierzchni około 30 m² każde) dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych
lub/i osób z niepełnosprawnościami. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu, na który Rada
Gminy Popielów wyraziła zgodę Uchwałą Rady Gminy Nr XX/161/2016 z dnia 27 października
2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu pn. „Nie-SamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.
Wyrażenie zgody na zawarcie powyższego aneksu wymaga uchwały Rady Gminy, gdyż wprowadza
nowe zadanie. Poprzednie aneksy do porozumienia nie wymagały podjęcia uchwały, ponieważ dotyczyły
wyłącznie zmian w realizacji przyjętych wcześniej zadań.
Zadanie poszerza zakres usług społecznych świadczonych w Gminie Popielów na rzecz osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu o mieszkania wspomagane.

Id: 2A756C10-5ED0-4D17-B973-EA15CCBFEA36. projekt

Strona 1

