UCHWAŁA NR XVII/181/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr
84, poz. 712 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udzielić pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna do zatwierdzenia i realizacji projektu pn.
„Odkrywam - poznaję - wiem” objętego wnioskiem o dofinansowanie złożonym na konkurs nr
1/POKL/9.5/2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, na który Gmina
Brenna otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% jego wartości z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz 15 % z 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 Nr 1 do Uchwały Nr XVII/181/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 19 lipca 2012 r.

Ogólna charakterystyka projektu „Odkrywam - poznaję - wiem” realizowanego w ramach działania 9.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli publicznych w Gminie Brenna pozwalający na
wzmocnienie kompetencji kluczowych 110 dzieci w roku szkolnym 2012/2013.
Projekt obejmuje zorganizowanie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie
Brenna warsztatów z ceramiki, etnologicznych i ekologicznych.
Projekt „Odkrywam - poznaję - wiem” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 42.500,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości
7.500,00 zł.
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