UCHWAŁA NR XI/125/11
RADY GMINY BRENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Rada
Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udzielić pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna do zatwierdzania i realizacji projektu systemowego
pn. „Nasze dzieci” objętego wnioskiem o dofinansowanie złożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego w Katowicach w odpowiedzi na Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 40/10/IV/2011 z dnia 11
stycznia 2011 roku, na który Gmina Brenna otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% jego wartości
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2. Ogólną charakterystykę projektu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojnar
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Załącznik do Uchwały Nr XI/125/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 17 listopada 2011 r.
Ogólna charakterystyka projektu systemowego „Nasze dzieci” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem głównym projektu jest poprawa szans edukacyjnych uczniów klas IIII dzięki wdrożeniu do końca
roku szkolnego 2012/2013 programu wspomagającego indywidualną pracę z dziećmi w trzech szkołach
podstawowych Gminy Brenna.
Grupę docelową projektu stanowi 196 uczniów klas IIII, u których zdiagnozowano potrzebę
indywidualizacji nauczania w roku szkolnym 2012/2013 w trzech szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brenna.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktycznowyrównawcze i specjalistyczne, a także
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Wszystkie formy wsparcia zostaną przeprowadzone przez
nauczycieli w ramach tzw."godzin karcianych". Ponadto w ramach projektu zaplanowano szerokie doposażenie
bazy dydaktycznej szkół w materiały i sprzęt niezbędny do realiazcji zajęć.
Projekt „Nasze dzieci” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 162.539,00 zł.

Id: AGBJNTOEQOVCIXDOOLNKCKVXQ. Podpisany

Strona 1

