Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 26 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/21/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Żłobek w Iławie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze
zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Gmina Miejska Iława przystępuje do projektu konkursowego pn. „Żłobek w Iławie” w ramach Osi priorytetowej
RPWM.10.00.00 – Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.04.00 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.
§ 2. 1. Gmina Miejska Iława przeznacza finansowy wkład własny na realizację projektu w wysokości 80.473,64 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 64/100).
2. Wkład własny zostanie przeznaczony na wyposażenie kuchni w żłobku i w całości zostanie poniesiony w 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
W związku z zaakceptowaniem złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wniosku dot. realizacji projektu
konkursowego pn. „Żłobek w Iławie”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, zachodzi konieczność
podjęcia przez Radę Miejską w Iławie uchwały o przystąpieniu Gminy Miejskiej Iława do realizacji w okresie 01.07.2019 r. do
31.12.2021 r. wymienionego wyżej projektu oraz przeznaczenia środków własnych w postaci finansowej o łącznej wysokości
80.473,64 zł. Wkładem własnym będzie wyposażenie kuchni w żłobku ze środków Programu „Maluch” i środków własnych.

W ramach projektu „Żłobek w Iławie” realizowane będą następujące zadania:
a)przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 (okres realizacji: 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r.),
b)prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku (okres realizacji: 01.01.2020 r.- 31.12.2021 r.).
Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród
38 mieszkańców z terenu Iławy i Gminy Iława, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących, sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w żłobku
w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r.

Łączna wartość projektu wyniesie 1.397.110,81 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego to 1.316.637,17 zł. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Iława, która będzie zajmowała się
nadzorem nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem.
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