
RADA MEJSKA
W MOSE

UCHWAŁA NR L/343/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Radosne
przedszkolaki w Gminie Mosina” o numerze POKL.09.01.01-30-045/13 współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się projekt pt. „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina” o numerze
POKL.09.01.01-30-045/13, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszecluiienia edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ustanawia wniesienie wkładu własnego w wysokości 288 245,68 zł, w tym — niepieniężnego
w wysokości 133 000,00 zł oraz pieniężnego w wysokości 155 245,68 zł do projektu, który stanowić będzie 15 %
ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych wyżej wymienionego projektu. Kwota dofinansowania projektu
z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 633 392,16 zi. Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r.
do 30.06.2015 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Złożony przez Gminę Mosina wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Radosne przedszkolaki w Gminie
Mosina”, w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został rozpatrzony pozytywnie. W związku
z powyższym został on zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie jest składana dokumentacja
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i jednym
z wymaganych załączników jest uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.

Wkład własny niepieniężny w projekcie zostanie wniesiony w formie: kosztów czynszu za salę
(5500 zł x 20 m-cy), kosztów wynagrodzenia pomocy nauczyciela (3 etaty x 2235,16 x 22 m-ce), kosztów
artykułów biurowych (33 5,87 zł x 23 m-ce), kosztów funkcjonowania biura projektu (1000,00 zł x 23 m-ce).
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