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Uchwała Nr XVI/168/08
Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie współdziałania z Gminą Miłoradz, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw i Gminą 
Stare Pole w realizacji projektu pn: „Bawimy się poznając okolicę -  wypoczynek letni dla 
dzieci z terenu powiatu malborskiego”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Dz 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy 
Lichnowy uchwala się , co następuje:

Postanawia się współdziałać z Gminą Miłoradz, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw i Gminą 
Stare Pole w realizacji projektu pn:” Bawimy się poznając okolice -  wypoczynek letni dla 
dzieci z terenu powiatu malborskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 -  Działanie 9.5.

Ustala się jednorazowy udział finansowy Gminy Lichnowy we wskazanym projekcie w 
wysokości 3.000 zł.

§ 2.

Ustala się , iż rolę partnera wiodącego pełnić będzie Gmina Miłoradz.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

Ś  5 -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



✓

U z a s a d n i e ń  i e

do uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miłoradz, Gminą Malbork, Gminą 
Nowy Staw i Gminą Stare Pole w realizacji projektu pn: „Bawimy się poznając okolicę 

-  wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego”.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich , przygotowany został przez Gminę 
Miłoradz projekt pn: „Bawimy się poznając okolicę -  wypoczynek letni dla dzieci z terenu 
powiatu malborskiego”. Założeniem projektu jest, aby jego partnerami były wszystkie 
pozostałe gminy z terenu powiatu malborskiego.

Zasadniczym celem programu półkolonii „ Bawimy się poznając okolicę -  
wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego” jest przeciwdziałanie problemom 
dzieci z różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin najuboższych, w których 
występuje często problem alkoholizmu. Program realizowany będzie poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii letnich. Grupą docelową projektu są 
dzieci i młodzież z terenu gmin powiatu malborskiego tj. gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy 
Staw, Stare Pole i Malbork. Docelowo programem ma być objętych 200 uczestników, po 40 z 
każdej gminy.

Z uwagi na cel projektu i oczekiwane jego rezultaty ( rozwój edukacyjny i 
emocjonalny dzieci, poznanie własnej wartości, kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, stymulację rozwoju dzieci ) wydaje się w pełni uzasadnionym 
przystąpienie do w/w projektu i współdziałanie w jego realizacji.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


