UCHWAŁA NR XXV/288/13
RADY GMINY BRENNA
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Rada
Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Brenna do zatwierdzenia i realizacji projektu pn.
„Edukacja równych szans” objętego wnioskiem o dofinansowanie złożonym na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2013
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, na który Gmina Brenna otrzymała
dofinansowanie w wysokości 85% jego wartości z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 3% 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

Id: 88370232-755C-4F8A-AAC4-1821ED659706. Podpisany

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/288/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Ogólna charakterystyka projektu „Edukacja równych szans” realizowanego w ramach poddziałania
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Celem głównym projektu jest wzrost szans edukacyjnych 581 uczniów dzięki wdrożeniu w roku
szkolnym 2013/2014 programów rozwojowych w szkołach z terenu Gminy Brenna.
Realizacja projektu pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas 1-6 szkół
podstawowych i 1-3 gimnazjum w Gminie Brenna, zmniejszy dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych
dzieci i młodzieży oraz wpłynie na podniesienie jakości poziomu kształcenia. Grupę docelową projektu
stanowi 581 dzieci (316K, 265M), u których zdiagnozowano potrzebę realizacji zajęć dydaktycznowyrównawczych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz opieki pedagogicznej i indywidualnego
doradztwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano również zakup materiałów i sprzętu
dydaktycznego na ww. zajęcia.
Całowita wartość projektu „Edukacja równych szans” wynosi 488.279,67 zł, z czego dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 429.686,11 zł. Wkład własny
Gminy Brenna wynosi 58.593,56 zł i zostanie wniesiony do projektu w formie niepieniężnej (koszt
udostępnienia sal dydaktycznych - kwota: 45.850,00 zł) oraz finansowej (kwota: 12.743,56 zł).
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