UCHWAŁA NR XL/278/2013
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 19 grudnia 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu pt. „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”, WND-POKL.09.01.02.-14-105/13
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art.18 ust.1 i art.14 w zw. z art.7 ust.1 pkt. 8 i art 30 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy
w Wierzbicy uchwala co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się projekt pt. „Szkoła równych szans w gminie Wierzbica”, WND - POKL .09.
01.02.-14-105/13, okres realizacji projektu: od 01.08.2013 r. do 28.06.2015 . w ramach Priorytetu
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ustanawia wniesienie wkładu własnego –
niepienięŜnego do projektu, który stanowić będzie 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych
w/w projektu tj. 43 840,00 zł.
§ 2.
Udziela się Wójtowi Gminy Wierzbica pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Instytucją
Pośredniczącą (IP II), której funkcję pełni w Województwie Mazowieckim – Mazowiecka Jednostka
WdraŜania Programów Unijnych w Warszawie, na realizację projektu o którym mowa w § 1 i
podejmowania wszelkich działań w celu realizacji umowy.
§ 3.
Wkład własny w projekcie, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w formie niepienięŜnej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
ZłoŜony przez Gminę Wierzbica wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Szkoły równych szans
w Gminie Wierzbica” , WND-POKL. 09.01.02-14-105-13 w ramach Priorytetu IX. „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”;
Poddziałanie, 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego
Kapitała Ludzki, został rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. W związku z
powyŜszym został on zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie jest składana dokumentacja do
podpisania umowy z MJWPU w Warszawie i jednym z wymaganych załączników jest w/w uchwała
zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS. Projekt obejmuje SP w Łączanach, Zalesicach i
Dąbrówce Warszawskiej.
Wsparcie skierowane zostanie do : 107 uczniów (58 dziewczynek i 49 chłopców) kl. IV-VI. Jeden
uczeń będzie mógł brać udział w kilku rodzajach zajęć w zaleŜności od potrzeb. Liczba uczniów
wynika z diagnozy dokonanej przez dyrektorów i wychowawców w szkołach Gminy Wierzbica
przeprowadzonej w formie ankiet. Pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych
oraz korzystających z pomocy społecznej.

