
UCHWAŁA NR XVI/117/2012 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

 

 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Czernikowo do realizacji projektu pt. „Wszystko dla 

edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”, w ramach 

konkursu nr 4/POKL/9.1.1/2012 
 

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 
 
 

Uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1  

1. Gmina Czernikowo przystępuje do realizacji projektu partnerskiego 

pt. „Wszystko dla Edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie 

i Zbójno”, w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.1/2012, Poddziałania 9.1.1. 

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, 

Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój 

kształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Liderem w/w projektu partnerskiego jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska 

Wieś 2000 im. Macieja Rataja”, która złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 

wskazanego w ust. 1 i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt 

wspólnie z Gminą Czernikowo. 
 
 
 

§ 2  
 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernikowo do podpisania umowy w sprawie wspólnej 

realizacji projektu „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, 

Kikół, Wielgie i Zbójno” w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.1. 



§ 3  

 
1. Gmina Czernikowo zobowiązuje się do utrzymania trwałości 4 Punktów Przedszkolnych i 

miejsc przedszkolnych po zakończeniu Projektu co najmniej przez okres równy okresowi 
dofinansowania ich w ramach Projektu 

 
 Lp.  Placówka Okres prowadzenia 

placówki- 

finansowanie w 

ramach projektu z 

EFS 

Okres 

prowadzenia 

placówki przez 

poszczególnych 

Partnerów 

 1 Punkt Przedszkolny 

w Osówce dla 18 dzieci 

01.10.2012- 

30.09.2014 

01.10.2014- 

30.09.2016 

 2 Punkt Przedszkolny 

w Czernikowie dla 18 dzieci 
01.10.2012- 

30.09.2014 

01.10.2014- 

30.09.2016 

 3 Punkt Przedszkolny 

w Czernikowie dla 18 dzieci 
01.04.2013- 

30.09.2014 

01.10.2014- 

31.03.2016 

 4 Punkt Przedszkolny 

w Steklinie dla 12 dzieci 

01.04.2013- 

30.09.2014 

01.10.2014- 

31.03.2016 

 

2. Gmina zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty wynoszącej nie mniej niż 4 500,00 zł 

na działania związane z realizacją projektu, która stanowić będzie równowartość 

wkładu własnego pieniężnego projektu. 

3. Środki określone w punkcie 1. zostaną przekazane w okresie realizacji projektu. 

4. Gmina zobowiązuje się także do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 

utrzymania sal przedszkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do korzystania przez 

dzieci z 4 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach :Czernikowo (2), Osówka 

i Steklin, o wartości nie mniejszej niż 148 960,00 zł. 
 

 

 

§ 4  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 
 
 

§ 5  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


