
                                                             

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/407/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie 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.09.01.01-30-083/13 

 

 

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 nr POKL.09.01.01-30-083/13    

pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie 

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.09.01.01-30-083/13. Okres realizacji projektu                                

od 6 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. na kwotę 1 060 607,80 zł (słownie złotych: 

jeden milion sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych 80/100 ). 

 

 

 §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

  

       §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIX/407/13 Rady Gminy Złotów z dnia 28 listopada 2013 r.                            

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych w Gminie 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.09.01.01-30-083/13 

 

 

 

W piśmie z dnia 21.11.2013 r., nr WUP XI/4/85/922/33.7/2013, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez 

Gminę Złotów przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji. Aby 

Gmina Złotów mogła podpisać umowę o dofinansowanie musi dostarczyć niezbędne 

dokumenty m.in. uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego 

zatwierdzającą przystąpienie do realizacji projektu. 

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 ww. uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 


