
UCHWAŁA NR XLVI/242/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu 
grantowego „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego 
„Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych z siedzibą w Toruniu i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z zawartą 
umową uczestnictwa Nr 18/2.19/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz umową na powierzenie grantu Nr 
Grant/28/2019 z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

§ 2. Całkowita wartość przekazanych Gminie Miasto Golub-Dobrzyń środków finansowych w formie 
grantu wynosi 23 190,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

§ 3. Udział Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w projekcie grantowym jest bezpłatny - brak wkładu własnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Uzasadnienie 

Dnia 21.09.2020 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń złożyła formularz aplikacyjny do II etapu Konsultacji 
w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) w odpowiedzi na nabór 
ogłoszony przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu. Projekt  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel projektu to zwiększenie 
potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania 
i zagospodarowania przestrzennego poprzez wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych 
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz realizację i upowszechnienie zróżnicowanych 
tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym.  

W ramach projektu do końca 2021 roku przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje społeczne 
dotyczące II etapu procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole 
Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu. 

We wrześniu 2020 r. odbyły się kilkudniowe warsztaty służące wypracowaniu Indywidualnego Planu 
Konsultacji (IPK), na którego realizację Grantodawca przekazuje Gminie Miasto Golub-Dobrzyń środki 
finansowe w formie grantu w wysokości 23 190,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto 
dziewięćdziesiąt złotych 00/100) bez wkładu własnego. Warunkiem przyjęcia grantu do budżetu jest 
podjęcie uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
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