UCHWAŁA NR XXVI/232/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne
przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
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 27 sierpnia
2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zamianami)
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do
wieku decydowania”. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr 01/POKL/9.1.1/2012 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 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 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, zgodnie z wnioskiem nr WNDPOKL.09.01.01-22-048/12.
§ 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01. 08. 2012 r. do 31.07.2014 r. na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
§ 3. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym w Koleczkowie, którego utworzenie planuje się
z dniem 1 września 2012 r.
§ 4. Łączna wartość realizowanego projektu wynosi 300.000,00 zł. (słownie trzysta tysięcy złotych 00/100)
natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi 255.000,00 zł. (słownie dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy
złotych 00/100)
§ 5. Środki na realizację w/w projektu będą pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz
w 15 % ze środków własnych Gminy Szemud.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/220/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 25 maja 2012r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn."Dobre lepszego poczatki, czyli przedszkolne przygotowania
do wieku decydowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Szemudzie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: SGNXX-OOUJB-EKZPQ-CYTAE-VQVBO. Podpisany
Strona 1

