
UCHWAŁA NR XXX/351/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 ze zm.),  Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej w roku 2019 kwoty 2.700.00,00 zł oraz w roku 2020 kwoty 3.200.152,00 zł. Środki finansowe 
zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie" planowanego do 
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.1 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/351/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

Sport Pleszew Sp. z o.o. w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o naborze
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planuje
złożyć wniosek o wsparcie finansowe projektu pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie”.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego oraz podatku VAT. W związku z faktem, iż Miasto i
Gmina Pleszew posiada 100% udziałów w Spółce, środki finansowe na zapewnienie wkładu własnego
zostaną zapewnione przez Właściciela Spółki.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w tym z niniejszą uchwałą) należy złożyć do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 30 marca br.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
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