
UCHWAŁA NR  XLII/…./2014 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia …… marca 2014 roku 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu.  

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318) 

uchwala się, co następuje: 

§1. 1. Gmina Miasta Lipna przystąpi do realizacji projektu pn. ,, Wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie”, w ramach konkursu zamkniętego nr 

3/POKL/9.1.2/2013, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”, Dzia-

łania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Lipna do podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu 

pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie '' w ra-

mach PO KL, Poddziałania 9.1.2. 

§3. Gmina Miasta Lipna zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego niepienięŜnego w realiza-

cję projektu w postaci udostępnienia sal lekcyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 1. Wartość wkładu 

niepienięŜnego stanowi kwota 32 100 zł i została wyliczona jako iloczyn stawki godzinowej za na-

jem sali lekcyjnej, określonej w zarządzeniu dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie Nr 

3a/06/2013 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie zmian w zasadach wynajmu pomieszczeń w Publicznym 

Gimnazjum nr 1 w Lipnie (20 zł) i ilości godzin udostępnienia (1605 godzin).  

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodnicząca Rady  

             Maria Turska 

 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
 

 W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie”, złoŜonego przez Gminę 
Miasta Lipna w odpowiedzi na konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Lipna otrzyma dofinansowanie na 
realizację projektu. Celem głównym projektu będzie realizacja programu rozwojowego szkoły, 
ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w 
ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W związku z po-
wyŜszym przystąpienie Gminy Miasta Lipna do projektu  jest zasadne. 
 
 
 


