Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w celu realizacji projektu zintegrowanego „Usługi opiekuńcze
i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane” w ramach RPO WP 2014-2020
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerstwa dotyczącej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy
Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w celu realizacji projektu zintegrowanego „Usługi opiekuńcze
i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług
społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług
socjalnych w obszarze BOF, zwanego dalej Projektem, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –
2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.2)).
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do podpisania ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” – Liderem Projektu umowy partnerskiej, o której mowa w § 1.
§ 3. Szczegółowe warunki realizacji Projektu, sposób przekazywania oraz rozliczania pozyskanych środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną określone
w umowie partnerskiej, o której mowa w § 1.
§ 4. Partnerem do udziału w wymienionym Projekcie z ramienia Miasta Białystok będzie Zarząd Mienia
Komunalnego w Białymstoku, jednostka organizacyjna Miasta należąca do sektora finansów publicznych.
§ 5. Wkład własny Miasta Białystok zostanie określony w umowie partnerskiej, a nawiązanie współpracy
uzależnia się od uzyskania dofinansowania oraz zawarcia przez Lidera umowy o dofinansowanie z Instytucją
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którą jest
Zarząd Województwa Podlaskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białystok.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 i Dz. U z 2020 r. poz. 284,
374, 568 i 695.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, Dz. U. z 2019 r. poz. 730,
1572 i 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 568.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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UZASADNIENIE
Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności upoważnienia Prezydenta Miasta
Białystok do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Białystok a Stowarzyszeniem Pomocy
Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach
konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego jako instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności
społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w
ramach BOF, oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4
Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Głównym celem projektu będzie utworzenie i prowadzenie domu pobytu dziennego i opieki
wytchnieniowej dla osób dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu powstałymi wskutek uszkodzenia
ośrodkowego

układu

nerwowego

–

niesamodzielnych.

Stworzenie

miejsca

dającego

poczucie

bezpieczeństwa i komfortu dla osób z niepełnosprawnościami zapewni warunki maksymalnie zbliżone do
życia domowego.
Realizatorem z ramienia Miasta Białystok będzie Zarząd Mienia Komunalnego, odpowiedzialny za
realizację projektu w części dotyczącej przeprowadzenia generalnego remontu i dostosowania budynku pod
kątem osób z niepełnosprawnością ruchową mieszczącego się w Białymstoku, przy ul. Wiktorii 9 do
potrzeb powyższej działalności.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2021 – 2023.
Koszt całkowity realizowanego projektu: 3.244.969,07 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2.919.803,70 zł
Wkład własny Lidera: 80.790,00 zł
Wkład własny Partnera: 244.375,37 zł.
Realizacja

projektu

przyczyni

się

również

do

poprawy

jakości

życia

rodzin

osób

z niepełnosprawnościami poprzez redukcję obowiązków ciążących na członkach rodziny oraz zwiększenia
świadomości społecznej i integracji ze społecznością lokalną.
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