
UCHWAŁA NR XVII/136/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  W §1 uchwały Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu  

pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021”, 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość wkładu własnego Gminy Godziesze Wielkie wynosi 1 346,40 zł, z tego: 

a) w 2019 roku: 0,00 zł, 

b) w 2020 roku: 513,00 zł, 

c) w 2021 roku: 833,40zł”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XVII/136/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 28 maja 2020 r.

Projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej WRPO 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie

na terenie całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynacje odpowiada

Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu

terytorialnego Aglomeracji. W celu określenia zasad tej współpracy zostało zawarte porozumienie

o wspólnej realizacji Projektu.

W związku z późniejszym niż planowano, podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

konieczne jest zaktualizowanie zapisów porozumienia, m.in. dotyczących okresu realizacji oraz

wysokości wkładów własnych w kolejnych latach poszczególnych Partnerów Aglomeracji.
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