
 
 
 

                                                          UCHWAŁA NR XII/65/2011    
                                         

Rady Miejskiej w  Ko źminie Wielkopolskim 
 

z dnia 26 sierpnia  2011 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „In dywidualizacja procesu nauczania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ko źmin Wielkopolski” 

współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), 

w związku art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 712; ze zmianami)   uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zatwierdza realizację projektu pn. 

„Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin 

Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie  

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych do konkursu: projekt w trybie 

systemowym, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Całkowita wartość projektu wynosi  203.778,03  zł. 

3. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01 września  2011 r. do 28 czerwca 2013 roku. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                  



 

 

                                                          Uzasadnienie 

 

      Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych - projekt realizowany w trybie 

systemowym, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja 

Ogłaszająca Konkurs wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowane złoŜenia 

uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje 

budŜetem wnioskodawcy oraz zatwierdza projekt współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

     Głównym celem projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski” jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w ponad 80 % szkół 

podstawowych z gminy Koźmin Wielkopolski.  

     Biorąc powyŜsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


