
UCHWAŁA NR XXII/144/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 23 lipca 2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Gnojno do projektu pt. „Przyjazne przedszkole”, realizowanego przez 
Lokalną Grupę Działania „ Białe Ługi”, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 6, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 
9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Gnojno zamierza przystąpić do projektu pt. „Przyjazne przedszkole” o numerze WRW- 
POKL 09.01.01-26-007/12, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”, 26-021 Daleszyce, Pl. 
Staszica 6, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-26-007/12-00. 

2. Liderem wyżej wymienionego projektu partnerskiego będzie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi ”, 
z siedzibą: Pl. Staszica 6, 26-021 Daleszyce, KRS 0000 254 162. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do podpisania umowy w sprawie wspólnej realizacji projektu 
„Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci” w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.1. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty wynoszącej 109.972,80 zł (w 2012 r. 26.994,56 zł, 
w 2013 kwotę 59.986,40 zł, w 2014 kwotę 22.991,84 zł) na działania związane z realizacją projektu, która 
stanowić będzie równowartość wkładu własnego projektu. 

2. Środki określone w ust. 1. zostaną przekazane w okresie realizacji projektu wskazanego w § 1 uchwały, 
na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 
ze zm.) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Uzasadnienie

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-26-007/12-00, ze 
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, uzyskała dofinansowanie projektu pn „Przyjazne 
przedszkole”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX, Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji w/w 
projektu Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” utworzy a następnie zapewni funkcjonowanie dwóch 
punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gnojnie i Raczycach, w latach szkolnych 
2012/2013 i 2013/2014. Przeprowadzenie projektu wymaga zapewnienie wkładu własnego 
w wysokości 15 % kosztów całkowitych projektu. LGD „Białe Ługi” jako organizacja non – profit, nie jest 
w stanie zapewnić wkładu własnego dla zrealizowania projektu. Biorąc pod uwagę, iż według obecnego 
stanu prawnego zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Gmina Gnojno 
w myśl art 9 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnych, zamierza przystąpić do realizacji 
projektu pt.”Przyjazne przedszkole”, zapewniając tym samym środki na pokrycie wymaganego wkładu 
własnego. 
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