
 

UCHWAŁA Nr XXXIX.192.2014 
Rady Gminy Cielądz 

z dnia 24 lutego 2014 roku  
 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-016/13 pod 
nazwą „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ści usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) Rada Gminy 

Cielądz uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt nr. WND-POKL.09.01.01-10-016/13 pod 

nazwą „Gmina Cielądz rozwija usługi  edukacyjne dla najmłodszych”, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem 

finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXXIX.192.2014 

Rady Gminy Cielądz z dnia 24 lutego 2014 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-016/13 pod 
nazwą „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ści usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, a art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi, że zadania 

własne gminy obejmują sprawy edukacji publicznej.  

Zgodnie z dokumentacją projektową wnioskodawca, którego projekt został wyłoniony 

do dofinansowania składa wszystkie wymagane dokumenty do umowy o dofinansowanie. 

Jednym z wymaganych obligatoryjnie dokumentów jest uchwała właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego, która dysponuje budżetem wnioskodawcy zatwierdzająca projekt 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiony projekt uchwały 

wypełnia obowiązek zawarty dokumentacji konkursowej.   

Przedmiotem projektu jest doposażenie  oddziałów przedszkolnych  przy Szkole 

Podstawowej w Cielądzu (2 oddziały) i w Szkole Podstawowej w  Sierzchowach (1 oddział), 

wartość  projektu  wynosi  250.864,00 zł. Oddziały zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, 

który wspomoże prawidłowy rozwój dzieci  i zapewni bezpieczeństwo. Projekt nie wymaga 

wniesienia wkładu własnego Gminy Cielądz. 

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 


