
UCHWAŁA NR X/ 57  /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.  

 

z dnia  20  czerwca 2011 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-30-031/11 pn. 

„Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy 

Książ Wlkp.”,  

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt Nr POKL.09.01.02-30-031/11 pn. „Szkoła 

drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.”, 

współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

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

usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego kwota 

dofinansowania wynosi 163 887,90 zł.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                                     Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr X/ 57  /2011 Rady Miejskiej W Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011r. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował Urząd Miejski w Książu 

Wlkp. – głównego Beneficjenta o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu 

dofinansowania  

w kwocie 163 887,90 na zadanie „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.” 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych do 

realizacji przedmiotowych zajęć.  Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół 

podstawowych.  

Podjęcie uchwały jest konieczne, gdyż stanowi ona niezbędny załącznik umowy  

o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła drogą do sukcesu – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata        

2007-2013, 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 

różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiotową uchwałę jako załącznik do umowy 

wskazano w piśmie nr WUPXI/4/23-922/209.44/11 z dnia 18.05.2011r., otrzymanego         

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 24 maja 2011r.  

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2011 r. do 13.06.2013r. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.  

 

 

                                                                                       Burmistrz 

                                                                              /-/ Teofil  Marciniak 

 


