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z dnia  25 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Turawa jako Partner do realizacji projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej - III edycja” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Turawa jako Partner do realizacji projektu „Bliżej rodziny 
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - III edycja” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu. 

§ 2. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy zostały określone zostały w Aneksie nr 
1 z dnia 22 stycznia 2021 r. do umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16-0015/19 z dnia 30 czerwca 2020 r., 
zawartym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu oraz pozostałymi Partnerami. 

§ 3. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turawie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Uzasadnienie

W 2021 r. Gmina Turawa jako Partner przystąpiła do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej - III edycja” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna).
Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Głównym celem projektu jest
zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować
deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. W ramach działań
realizowanych w Gminie Turawa zostanie utworzona i będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży, która funkcjonować będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). Łączna
wartość dofinansowania na realizację tych działań w Gminie Turawa wynosi 374 568,60 zł a przewidywany
okres ich realizacji to od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostały w Aneksie nr 1 z dnia
22 stycznia 2021 r. do umowy partnerskiej nr RPOP.08.01.00-16-0015/19 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zawartym pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i dwudziestoma Partnerami,
w tym Gminą Turawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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