UCHWAŁA Nr XXXIX/209/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2
PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), Rada Gminy Dobre
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dobre do partnerstwa i wspólnej
realizacji projektu opracowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji
w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu własnego niepieniężnego
w wysokości 15% od wartości projektu dotyczącej Gminy Dobre, określonej w umowie
partnerskiej.
§ 3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Radziejowski roli lidera projektu, do
którego obowiązków będzie należało przygotowanie i realizacja całego przedsięwzięcia na
terenie Powiatu Radziejowskiego oraz zawarcie z liderem projektu umowy partnerskiej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą zadania z
zakresu edukacji publicznej. O przystąpieniu do realizacji projektu finansowanego ze
środków zewnętrznych decyduje Rada Gminy w drodze uchwały.
Projekt

ma

na

celu

wsparcie

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w działaniach

na rzecz

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W 85% będzie finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniesienie

wkładu

własnego

jednostki

samorządu

terytorialnego

w podejmowanym projekcie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych” ustalonej przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd
Marszałkowski

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

Toruniu.

Przewiduje

szacunkowo, że wkład własny niepieniężny Gminy Dobre wyniesie 15.496,36 zł.
Zważywszy na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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