
Uchwała Nr XLIII/252/2018 
Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 17 lipca 2017r. 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.n. “Kompleksowy program usług 
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych 
w Gminie Rozdrażew”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie 7.2 
Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - 
projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.  
 

 
 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U . z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 § 1. 1. Wyraża zgodę na realizację projektu partnerskiego pod nazwą “Kompleksowy 
program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów 
faktycznych w Gminie Rozdrażew” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne – projekt konkursowe. 
 2. Liderem (partnerem wiodącym) projektu, o którym mowa w ust. 1, będzie Centrum 
Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j. z siedzibą w Poznaniu, a 
partnerami projektu Gmina Rozdrażew oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej ”Hospicjum Domowe”. 
 3. Szczegółowy tryb współpracy, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki stron, 
tryb i zasady współpracy stron przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, określone 
zostaną w umowie o partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
       Przewodniczący Rady Gminy 
       Artur Jakubek  
 
 
 
 
 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

możliwa jest realizacja projektu pn. “Kompleksowy program usług opiekuńczych 

dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” 

w partnerstwie, w którym Gmina Rozdrażew wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem 

Wolontariuszy Opieki Paliatywnej ”Hospicjum Domowe” pełnić będą role partnerów, 

a partnerem wiodącym będzie Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza 

A. Gawrońska sp.j. z siedzibą w Poznaniu.  

Niniejsza uchwała pozwoli na podpisanie umowy dotyczącej realizacji 

przedmiotowego projektu w zakresie usług społecznych i zdrowotnych. Pozwoli to 

na stworzenie w części budynku Ośrodka Zdrowia Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich 

Opiekunów, z którego w ramach projektu 56 osób niesamodzielnych oraz 39 ich opiekunów 

faktycznych korzystać będzie z usług usprawniających (fizjoterapeutycznych 

i psychologicznych). Uzupełnieniem tej formy mają być tzw. usługi wytchnieniowe w formie 

krótkookresowych pobytów dziennych w klubie seniora poprzez działania o charakterze 

aktywizacyjno-integracyjnym i angażującym osoby niesamodzielne w działalność społeczną 

i kulturalną. Udziałem własnym gminy będzie oddanie w użyczenie części pomieszczeń 

Ośrodka Zdrowia.  

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.   

 

 
   Wójt Gminy 

    Mariusz Dymarski 
 
 

 


