
Uchwała Nr XXIV/111/2017 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

  

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej” 

współfinansowanego  przez  Europejski  Fundusz  Społeczny  w  ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje  się  do realizacji projekt „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej” złożony 

 w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 w ramach Regionalnego 

 Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020,  Oś  

 Priorytetowa  10  Innowacyjna  edukacja,  Działanie  10.2 Kształcenie ogólne 

 i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.  

 

§ 2. Wkład własny w wysokości 15.717,27 zł zostanie wniesiony przez Gminę Świedziebnia 

 w formie pieniężnej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

        Przewodniczący Rady 

               (-) Jarosław Cyrankowski 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 

oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

stanowienie o kierunkach działania wójta.  

W dniu 29 lipca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 

Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne kadry Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkursu dla 

Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Działania 10.2 Kształcenie ogólne 

i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-

04-032/16.  

Odpowiadając na powyższy nabór Gmina Świedziebnia złożyła  wniosek  

o dofinansowanie  projektu  „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej”.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz podniesienie 

jakości i rozszerzenie oferty świadczonych usług edukacyjnych. 

Jednym  z warunków  podpisania  umowy  o  dofinansowanie projektu  jest  

dostarczenie  uchwały  rady  gminy  o przystąpieniu/przyjęciu  projektu  do realizacji. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

       

        Przewodniczący Rady 

                (-) Jarosław Cyrankowski 

 

 


