UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .................... 2018 r.
przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating
conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–
2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And
Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata
2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
2. Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywizacji oraz
wdrażania postaw prozdrowotnych wśród osób w wieku powyżej 60 lat, wzbogacenie standardów usług
opiekuńczych dla osób starszych o elementy aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania a także
wypracowanie rekomendacji dotyczących skutecznych metod motywacji osób starszych do prowadzenia
aktywnego i zdrowego stylu życia.
3. Partnerami projektu są instytucje z krajów takich jak: Słowenia, Rumunia, Portugalia, Polska oraz
Szwecja. Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdynia.
4. Realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 powierza się Gdyńskiemu Centrum Sportu.
§ 2.
1. Całkowity szacunkowy koszt projektu, o którym mowa §1 ust. 1 wynosić będzie 247.810 zł (dwieście
czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).
2. Maksymalny udział finansowy Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa § 1 ust. 1 wynosić
będzie 48.305,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć złotych 00/100) i zostanie w całości sfinansowany
ze środków funduszy Unii Europejskiej.
3. Środki finansowe związane z udziałem Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa w §1
ust. 1 zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
Gmina Miasta Gdynia w ramach programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie
kształcenia, szkolenia i młodzieży zamierza podjąć współpracę z partnerami ze Słowenii, Rumunii,
Portugalii, Polski oraz Szwecji realizując wspólny projekt pod nazwą „Go Out And Live – creating
conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives”.
Realizacja projektu przyczyni się do wymiany wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywizacji oraz
wdrażania postaw prozdrowotnych wśród osób w wieku powyżej 60 lat a także do wzbogacenia standardów
usług opiekuńczych dla osób starszych o elementy aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Ponadto,
wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące skutecznych metod motywacji osób starszych do
prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia.
Projekt „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’
lives” będzie realizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedmiotowa uchwała
podlega przekazaniu wojewodzie w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
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