Uchwała Nr ..../09
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia .....czerwca 2009 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego'', w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2009 , Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Gmina Miasta Lipna zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pn.                     ,, Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uczniów gmin powiatu lipnowskiego”, w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2009, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       2.Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Gmina Miasto Lipna, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z :
-  Powiatem Lipnowskim,
-  Miastem i Gminą Skępe,
- Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą,
- Gminą Kikół,
- Gminą Lipno,
- Gminą Tłuchowo,
- Gminą Bobrowniki,
- Gminą Chrostkowo.

                                                                                                                                                                                                               
                                                  

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.







§2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do podpisywania porozumienia międzygminnego                    z partnerami uczestniczącymi w projekcie i umowy w sprawie realizacji projektu pn.                                  ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego'' w ramach PO KL, Poddziałania 9.1.2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


					                                                Przewodnicząca
		                                                                                     Rady Miejskiej 
								    ............................................








































uzasadnienie


	W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu w ramach priorytetu 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania realizacji projektu, którego przedmiotem będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Jednakże jednym z kryteriów dostępu jest realizacja projektu wyłącznie w partnerstwie, przez co najmniej 60% jst. lub przez wszystkie jst z danego powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
	Mając na względzie potrzebę rozwoju szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z terenu gminy miasta lipna przystąpienie do projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego jest zasadne.



sporządziła: 
Renata Gołębiewska

