Uchwała Nr XVII/136/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. ,,MOJA
SZANSA”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pózn. zm.), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. ,,MOJA
SZANSA”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 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 grupy o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§2
1. Projekt finansowany w kwocie 136 236,60 zł realizowany będzie w okresie od 01.09.2012 do
31.05.2013 r.
2. Szczegółowy zakres działań wynika z Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
§3
Realizacja projektu odbywać się będzie we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Pyzdry.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/136/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 listopada 2012r.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z wymogów stawianych przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu – Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) przy
konkursach ogłaszanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Realizatorem projektu pod nazwą ,,MOJA SZANSA” nr POKL.09.01.02-30-221/12 jest
Gmina
i Miasto Pyzdry, a jego realizacja w okresie od 01.09.2012 r. do 31.05.2013 r. odbywać się
będzie w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Pyzdry.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację
procesu kształcenia uczniów klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących
w gminie Pyzdry.
Zgodnie z wymogami konkursowymi, załącznikiem niezbędnym do zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu jest uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego zatwierdzająca projekt do realizacji.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński

