
UCHWAŁA NR XX/185/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu "Żłobek w Gminie Stanisławów" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na realizacje projektu "Żłobek w Gminie Stanisławów", numer wniosku 
RPMA.08.03.01-14-e262/20 złożonego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 
finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. 

§ 2. 1. Przewidywana wartość projektu wynosi 935 311,53 zł; łączna wartość dofinansowania wynosi 
748 249,22 zł. 

2. Celem realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny pieniężny w wysokości 187 062,31 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

Gmina Stanisławów złożyła wniosek w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 Działanie 8.3

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących upiekę nad dziećmi do lat 3,

Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, na realizacje projektu "Żłobek w Gminie

Stanisławów". Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa

Mazowieckiego Uchwałą nr 341/213/21 zatwierdził wniosek do dofinansowania. Całkowita wartość

projektu wynosi 935 311,53 zł, w tym dofinansowanie 748 249,22 zł. W związku z powyższym

jednym z niezbędnych załączników do podpisania umowy jest uchwała właściwego organu samorządu

terytorialnego, który dysponuje budżetem Wnioskodawcy zatwierdzającego projekt lub udzielającego

pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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