
OŚWIADCZENIE NR XII/1/2019
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce na temat realizacji projektu  pn.: „Bezpieczna 
Przystań – utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym”

Na podstawie § 20 ust 2 pkt. 5 oraz § 50 ust.1 Uchwały nr XLIII/856/18 z dnia 19 pażdziernika   2018 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobierzyce (Dziennik Urzędowy poz. 5311) Rada Gminy Kobierzyce 
podejmuje następującą opinię na temat projektu  pn.: „Bezpieczna Przystań – utworzenie i zapewnienie 
funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym” realizowanego przez Gminę Kobierzyce

§ 1. 1. Rada Gminy Kobierzyce opiniuje pozytywnie realizację projektu pn.: „Bezpieczna Przystań – 
utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym”.

2. Celem realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020  projektu jest utworzenie 30 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu 
Pomocy na obszarze Gminy Kobierzyce.

3. Termin realizacji projektu 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych 
z realizacją  projektu

§ 3. Wykonanie Oświadczenia powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 4. 1. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Oświadczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Kobierzyce oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kobierzyce.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Kobierzyce

Elżbieta Regulska
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UZASADNIENIE

Przystąpienie do realizacji projektu określonego niniejszym Oświadczeniem jest odpowiedzią na konkurs
ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Osi priorytetowej 9 „Włączenie
społeczne”, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych , Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (typ projektów 9.2.A).
W ramach projektu planuje się utworzyć 30 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Dziennego
Domu Pomocy na obszarze Gminy Kobierzyce w Tyńcu Małym.

Lata realizacji : 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r.
Szacowana kwota projektu - ok. 3 000 000 zł.
Dofinansowanie: 95 %
Wkład własny: 5 %
Gmina Kobierzyce będzie zobowiązana do utrzymania trwałości projektu po jego zakończeniu przez okres
ok 3 lat.

Planowany zakres projektu:
- zakup wyposażenia (w tym samochód),
- zatrudnienie personelu,
- opłacenie kosztów utrzymania obiektu, koszty wyżywienia, dowozu i inne,
- realizacja programu prozdrowotnego, edukacyjnego i aktywności społecznej w formie dostosowanej do
seniorów.
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