UCHWAŁA NR XLVIII/338/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "LOKALNIE SPRAWNI - wysokiej jakości
usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt nr RPZP.07.06.00-32-K003/17 pod nazwą „LOKALNIE SPRAWNI wysokiej jakości usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
§ 2. Łączna kwota na realizację projektu w latach 2018 – 2020 wynosi 539 369,83 zł (słownie: pięćset
trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), z czego 95%
stanowi kwota dofinansowania, 5% stanowi wkład własny Gminy Sławno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Gmina Sławno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „LOKALNIE SPRAWNI - wysokiej
jakości usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych" w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32K27/17, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym.
W dniu 4 września 2017 r. do Urzędu Gminy Sławno wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Szczecinie w sprawie uwzględnienia ww. projektu do dofinansowania. Realizacja projektu będzie
współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 539 369,83 zł w tym kwota dofinansowania to 512 401,32 zł, a wkład własny 26
968,51 zł.
Jednym z wymogów formalnych, koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest złożenie
uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, zatwierdzającej projekt współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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