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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XLVIII/361/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni 
z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców 
z Ukrainy 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
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 porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego pod nazwą „Solidarni z Ukrainą – 
pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy w zakresie: 
infrastruktury mieszkaniowej, nauki języka polskiego, realizacji usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży. 

§ 2.  

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie wkładu własnego Gminy Popielów na realizację projektu. 

2. Wkład własny gminy obejmować będzie budynek należący do Gminy Popielów posadowiony 
w miejscowości Stobrawa przy ul. Jakuba Kani 7 (nr działki 150/2 km. 1 obręb Stobrawa) na potrzeby 
utworzenia dwóch mieszkań interwencyjnych. 

3. Gmina Popielów deklaruje gotowość do wniesienia wkładu finansowego. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Gmina Popielów podjęła decyzję 
o przystąpieniu do porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu 
na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego pod nazwą „Solidarni z Ukrainą – pomoc 
migrantom wojennym w województwie opolskim” w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy 
i skorzystania z finansowego wsparcia Zarządu Województwa Opolskiego. 

Projekt partnerski dotyczy trzech obszarów: 

1) infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia) – Gruntowny 
remont budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Stobrawie i dostosowanie obiektu na cele mieszkaniowe 
oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty. W ramach zadania powstaną 2 mieszkania interwencyjne 
dla Migrantów z Ukrainy przybyłych do naszej Gminy w wyniku działań wojennych. Dodatkowo projekt 
obejmuje koszty użytkowania lokalu przez 2 miesiące, 

2) nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla 10 osób, 

3) realizacji usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży, pochodzących z Ukrainy. 

Projekt będzie realizowany przez ROPS w Opolu jako Lidera projektu w partnerstwie z Regionalnym 
Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz z gminami województwa opolskiego, w tym Gminą 
Popielów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Zadanie poszerza zakres usług społecznych świadczonych w Gminie Popielów na rzecz osób 
dotkniętych kryzysem wywołanym agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. 

Autopoprawka: Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską w tytule i treści uchwały. 
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