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UCHWAŁA NR XIII/65/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja drogą do 
sukcesu", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno, uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Gniezno wyraża wolę przystąpienia do realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja drogą do 
sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr projektu 
POKL.09.01.02-30-070/11 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w celu realizacji projektu w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Gniezno, w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. 

§ 3. Źródłem finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 159 890,40 zł. 
(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 40/100). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gniezno 

Marek Słomczewski
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Uzasadnienie

Gmina Gniezno złożyła do Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) wniosek 
o dofinansowanie projektu systemowego pn. Indywidualizacja drogą do sukcesu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem projektu będą zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację 
procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta będzie obejmowała 
zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W celu ich 
realizacji baza dydaktyczna szkół zostanie doposażona w niezbędny sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie oraz 
pomoce dydaktyczne wspomagające proces indywidualizacji nauczania i wychowania. Projektem objęte zostaną 
szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno. Planowana wartość projektu wynosi 
159 890,40 zł i zostanie sfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% 
z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Gminy Gniezno. Planowany okres realizacji 
projektu: od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznaje 
beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. 


