UCHWAŁA NR XII/106/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Dzieci to nasza
przyszłość –Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach
rozwijania
zainteresowań
oraz
wyrównywania
szans
edukacyjnych”,
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249 poz. 2104 z późniejszymi zamianami)
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy pn. „Dzieci to nasza przyszłość –Wsparcie
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań
oraz wyrównywania szans edukacyjnych”. Projekt stanowi odpowiedź na nabór wniosków o
dofinansowanie projektów systemowych z zakresu „Indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” 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
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL.09.01.02-22-346/11.
§ 2.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2011r. do 31.07.2013r. na podstawie umowy o
dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
§ 3.
Projekt realizowany będzie w klasach I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Szemud .
§ 4.
Łączna wartość realizowanego projektu wynosi 328.600,20 zł.(słownie trzysta dwadzieścia
osiem tysięcy sześćset złotych 20/100) co stanowi kwotę przyznanego dofinansowania.
§ 5.
Środki na realizację w/w projektu będą pokryte ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

