
UCHWAŁA NR 59/XIII/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 20 października 2011 roku 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pt. „ Nowe szanse małego 
ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budŜecie gminy. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Miasto Podkowa Leśna wyraŜa wolę realizacji przez Urząd Miasta oraz Zespół Szkół  
w Podkowie Leśnej projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Projekt polega na organizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych (korekcyjno kompensacyjnych, 
z logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012). 

3. Łączna wartość projektu wynosi 66.528 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 
osiem zł)). 

4. Zadanie jest finansowane w całości ze środków dotacji. 
5. Miasto Podkowa Leśna przewiduje zabezpieczenie środków na realizację projektu 

w budŜetach Miasta na lata 2011 i 2012 w odrębnych uchwałach budŜetowych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 



U z a s a d n i e n i e  

do  Uchwały Nr 59/XIII/2011 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 20 października 2011 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pt. „ Nowe szanse małego ucznia”  

oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budŜecie gminy. 

 

Urząd Miasta Podkowy Leśnej oraz Zespół Szkół Samorządowych złoŜył w dniu  

5 lipca 2011 r. wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE do Mazowieckiej 

Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. W dniu 26 września 2011 r. otrzymał pismo  

z Mazowieckiej Jednostki WdraŜanie Programów Unijnych w Warszawie informujące 

o moŜliwości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic 

w jakości usług edukacyjnych. 

Szeroka oferta zajęć dodatkowych jest uzasadniona liczną grupą dzieci 6-letnich 

zapisanych do klasy I w roku szkolnym 2011/2012, które wymagają indywidualnego 

podejścia. 

Przyjęcie uchwały stanowi wymóg formalny zabezpieczenia środków finansowych 

na ten cel w budŜecie gminy oraz jest warunkiem wymaganym do podpisania umowy 

o dofinansowanie projektu. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Bogusław Jestadt 
 

 


