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Uchwała Nr XXXVIII/272/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/216/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej 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 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w związku z art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.) Rada Gminy Popielów 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XXX/216/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu 
do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wkład własny gminy Popielów stanowią: 

1) nieruchomość należąca do Gminy Popielów posadowiona w miejscowości Popielów 
przy ul. Dworcowej 39a (nr działki 1456/193 km. 1, obręb Popielów), której wartość została 
określona operatem szacunkowym z dnia 2 lipca 2021 r. na kwotę 58 800,00 zł, 

2) środki finansowe w wysokości 31 200,00 zł.”. 

2. W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Łączna wartość wkładu własnego gminy Popielów w zadaniu wynosi 90 000,00 zł.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne” oraz Uchwały Nr XXX/216/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” na zadanie polegające na utworzeniu dwóch 
mieszkań wspomaganych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób 
z niepełnosprawnością zadeklarowano udział wkładu własnego gminy na poziomie 90 000,00 zł w formie 
nieruchomości w miejscowości Popielów przy ul. Dworcowej 39a. Wartość nieruchomości została 
określona operatem szacunkowym z dnia 2 lipca 2021 r. na kwotę 58 800,00 zł. 

Z uwagi na fakt, iż zadeklarowany w projekcie wkład własny wynosił 90 000,00 zł konieczne jest 
uzupełnienie brakującej kwoty o 31 200,00 zł.
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