Uchwała Nr XVII/ 176 /2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), uchwala
się, co następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie Gminy Radziejów do partnerstwa
i wspólnej realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2007-2013.

§ 2. WyraŜa się zgodę na wniesienie wkładu własnego w postaci środków
bieŜących w wysokości 721,34 zł w roku 2013 oraz kwoty 22.075,01 zł w postaci
środków inwestycyjnych w 2014 r. na realizację projektu, co stanowi 25% wartości
projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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Zmiany 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567, z 2013 r., poz. 153.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/176/2013
Rady gminy Radziejów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy
naleŜą zadania z zakresu edukacji publicznej. O przystąpieniu do realizacji projektu
finansowego ze środków zewnętrznych decyduje Rada w drodze uchwały. Projekt
ma na celu doposaŜenie szkół podstawowych w nowoczesne urządzenia
informatyczne tj. tablice interaktywne wraz z urządzeniami pomocniczymi dla klas
IV – VI. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego. Udział środków europejskich wynosi 75% wartości projektu.
Wniesienie
wkładu
własnego
jednostki
samorządu
terytorialnego
w podejmowanym projekcie w wysokości do 25% wartości projektu jest warunkiem
niezbędnym do przystąpienia i realizacji projektu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

