
                                                                                                                           Projekt 

 

  

UCHWAŁA   NR XXXIII/385/10 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 30 czerwca 2010r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.”Program 

zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 

gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/20011” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet  IX Poddziałanie 

9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 

Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 

116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. 

Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 

poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241;  z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 )  Rada 

Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

                                                          §  1  

 

1.Gmina Biała przystępuje do realizacji projektu  p.n. „Program zajęć dodatkowych  

   wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa  

   opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”  wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego  

   Kapitał Ludzki- Priorytet  IX  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych  

   uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  

   usług edukacyjnych. 

2.Projekt skierowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum w Białej i Publicznego   

  Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku. 

  

 

                                                          §  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej . 

 

                                                         §  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie  
        
 W związku z ogłoszonym przez   Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu naborem  wniosków do realizacji projektu 

systemowego pn „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – Gmina  Biała złożyła 

wniosek  dofinansowanie w ramach projektu, obejmujący propozycje dyrektorów gimnazjów  na 

zajęcia  dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych, sportowe i doradztwa pedagogicznego . 

Działania wyszczególnione w projekcie  wynikają z potrzeb i programu rozwojowego  tych szkół. 

Wartość projektu skalkulowano na kwotę 48.162,00 zł. Gmina nie ponosi wkładu własnego.   

 Przedmiotowa uchwała stanowi jeden z niezbędnych załączników do podpisania umowy 

partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu, co 

uzasadnia potrzebę jej podjęcia.  

 

 

Opracowała: Maria Tomala 

 

Biała, 2010-06-10 

 

  


