
                                                                                                                        Projekt  

 

                                                UCHWAŁA  NR XXXVI/405/10 

                                                 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

                                                 z dnia  11 października 2010r. 

 

w sprawie  przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła horyzontem 

świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 

 

 

 

 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 

153poz. 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; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 

2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr106 poz. 675)  

Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:  

 

 

                                                         § 1  

 

Gmina Biała przystępuje do realizacji projektu pn. „ Szkoła horyzontem świetlanej 

przyszłości młodego człowieka” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałąnie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

                                                        §  2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

 

                                                        §  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 



 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku konkursowego o dofinansowanie 

projektu „ Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka” , 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.Wyrwównywanie szans 

edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych  Gmina Biała otrzyma dofinansowanie projektu , który 

obejmuje  wszystkie szkoły  podstawowe w gminie i realizowany  jest w okresie od września 

2010  do czerwca 2011r. W ramach  projektu  prowadzone są we wszystkich szkołach:  

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne  ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych , zajęcia pozaszkolne – wyjazdy wycieczkowe oraz zajęcia 

specjalistyczne – opieka pedagogiczno-psychologiczna.  W wyniku zakończonych  w dniu 04 

października 2010r. negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu wartość projektu 

wyniesie  340 735,00 zł i w całości  finansowny będzie z EFS . Projekt nie wymaga 

dofinansowania wkładu własnego gminy. 

Przed podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu należy złożyć 

odpowiednie załączniki, w tym również uchwałę rady  o przystąpieniu gminy do realizacji 

projektu.W związku z tym  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

Przygotowała: M. Tomala  

 

 

 

 Biała, 2010-10-04 

 


