Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia w 2015 r. przez Gminę Sędziejowice do projektu finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej - Projekty systemowe, zgodnie z naborem zamkniętym Nr POKL/I/9.1.1/ST/15 ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2. Projekt realizowany będzie w ramach oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
w Sędziejowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sędziejowicach.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Sędziejowice do podejmowania wszelkich czynności prawnych związanych
z projektem wymienionym w § 1, w tym złożenia wniosku, zatwierdzenia po uzyskaniu pozytywnej oceny
merytorycznej i jego wyłonieniu do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą oraz do podpisania umowy
i realizacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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UZASADNIENIE
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zamknięty Nr POKL/I/9.1.1/ST/15 na
składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru
Zamkniętego POKL/I/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem oddziałów, które zostały objęte wsparciem w naborze
zamkniętym nr POKL/I/9.1.1/ST/13 oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z
ubiegania
się
o
dofinansowanie
na
podstawie
art.
207
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W Gminie Sędziejowice do dofinansowania zostały zakwalifikowane dwa oddziały przedszkolne
zlokalizowane w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sędziejowicach
na kwotę 87.270,05 zł (w tym 85% ze środków europejskich i 15% z budżetu państwa).
Projekt zostanie przygotowany z uwzględnieniem faktycznie zidentyfikowanych potrzeb i zasad realizacji
naboru do wykonania w ciągu 2015 r. z przeznaczeniem dedykowanego wsparcia na doposażenie
pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
Podjęcie uchwały Rady Gminy Sędziejowice o przystąpieniu do realizacji projektu jest niezbędne do
podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Sędziejowice, 20.01.2015 r.
Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski
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