
                                                             

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/389/13                                

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia  24 października 2013 r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy 

Złotów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej nr projektu POKL.09.01.01-30-016/13 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

  § 1. Zatwierdza się przystąpienie do realizacji projektu jako Partner w Projekcie             

nr POKL.09.01.01-30-016/13 pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji    

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, którego liderem jest 

Stowarzyszenie „Wspólnie Możemy Więcej” z siedzibą w Zalesiu.  

 

  § 2. Gmina Złotów będzie Partnerem w projekcie na podstawie zawartej 

ze Stowarzyszeniem „Wspólnie Możemy Więcej” umowy partnerskiej. Okres realizacji 

projektu  od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., kwota dofinansowania 473.344,40 zł 

wartość projektu 556.875,76 zł. 

 

         § 3. Zatwierdza się wniesienie wymaganego w projekcie POKL.09.01.01-30-016/13 

wkładu własnego w wysokości 15 wartości projektu.  

 

   § 4. Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego zostaną zabezpieczone 

w budżecie Gminy Złotów.  

 

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

   § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVIII/389/13 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2013 r.            

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy 

Złotów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych   

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej nr projektu POKL.09.01.01-30-016/13. 

 

 

 

Zgodnie z  § 1 pkt 1 umowy partnerskiej z dnia 06.05.2013 r. na rzecz realizacji 

Projektu „Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów” ustanowione zostało partnerstwo 

Gminy Złotów i stowarzyszenia” Wspólnie możemy więcej” z siedzibą w Zalesiu. 

Zgodnie z § 4 pkt 2 ppkt 1 Gmina Złotów, jako Partner, odpowiedzialna jest za 

zapewnienie wkładu własnego w postaci transportu dzieci do przedszkola oraz równowartości 

opłat za użytkowanie obiektu przedszkolnego wraz z terenem otaczającym budynek – 

w formie niepieniężnej. 

W piśmie z dnia 02.07.2013 r., nr pisma WUPXI/4.89/922/16.60/2013, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu poinformował, że wniosek złożony przez Stowarzyszenie uzyskał 

pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do finansowania.                        

Aby Stowarzyszenie mogło podpisać umowę o dofinansowanie musi dostarczyć niezbędne 

dokumenty m. in. Uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego 

zatwierdzającą projekt. 

Art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.  

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały uznaje się za zasadne. 

 


