
UCHWAŁA Nr XXXIII / 231 /2014 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego o numerze 
WND-POKL.09.01.01-04-028/13 pt. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Czernikowo” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu systemowego o 
numerze WND-POKL.09.01.01-04-028/13 pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Czernikowo” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 



UZASADNIENIE 

Gmina Czernikowo w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków projektów systemowych złożyła 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek Pt. „Modernizacja 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych   w Gminie Czernikowo”. Projekt 

zakłada organizację placów zabaw, doposażenie kuchni oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych 

mieszczących się przy szkołach podstawowych w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, zestawy 

wypoczynkowe dla dzieci, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki. 

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 

w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem 

przedszkolnym. 

Projekt nie zakłada udziału własnych środków finansowych. Całkowity koszt zadań objętych 

dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 542 840,68 zł. Okres 

realizacji projektu :1.06.2014 r. – 31.12.2014 r. 

 


