
 

 

UCHWAŁA NR ………/……/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ……………….. 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Rehabilitacja medyczna 

schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506, z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projekt pn. ,,Rehabilitacja medyczna 

schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap” przez Gminę 

Gołdap jako Beneficjenta oraz Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

w Gołdapi i Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jako partnerzy, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.7 Aktywne  

i zdrowie starzenie się, 

§ 2. Szacunkowa wartość zadania realizowanego przez Gminę Gołdap, o którym mowa  

w ust. 1, wyniesie 413 560,00 zł, z czego planowane finansowanie zadania nastąpi:   

1) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 391 560,00 zł,  

2) wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera projektu (Samodzielny 

Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi)  – 22 000,00 zł. 

§ 3. Planowany termin realizacji zadania określa się na lata 2019-2020.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Hołdyński  

  

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Rehabilitacja medyczna 

schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”.  

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów 

chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z 

dolegliwościami bólowymi kręgosłupa 3)4)wśród 120 mieszkańców gminy Gołdap będących 

w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie ,,Programu Polityki Zdrowotnej dla 

mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego  

w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej 

schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.   

Grupę docelową w projekcie stanowią:  

1) w zakresie edukacji prozdrowotnej: osoby zamieszkujące gminę Gołdap w wieku 

aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,  

2) w zakresie badań diagnostycznych: osoby zamieszkujące gminę Gołdap w wieku 

aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.  

Projekt przewiduje:  

a) działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna,  

b) działania terapeutyczne – aktywność fizyczna,  

c) edukację zdrowotną.  

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Gołdap, partnerami: Samodzielny Publiczny Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi oraz Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.  

Realizację projektu zaplanowano do 31.07.2020 roku.  

 


