UCHWAŁA NR 98/XI/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie zmiany uchwały nr 62/VIII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego

pt.„Wiedza – Nowe Możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a , co następuje:

§1
Treść wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik do uchwały nr 62/VIII/11 Rady
Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia

do realizacji projektu systemowego pt.„Wiedza – Nowe Możliwości” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
§3
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR 98/XI/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Gmina Ślesin, została poinformowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w
drodze pisemnej (pismo numer WUP XI/4/175-922/209.86/11 z dnia 05.09.2011 r.), iż
złożony przez gminę w dniu 16 sierpnia br. zmieniony wniosek o dofinansowanie projektu
systemowego pt. „Wiedza – Nowe Możliwości” został zaakceptowany.

W konsekwencji wprowadzonych modyfikacji do wniosku zmianie ulegną:
1. Szczegółowy budżet projektu rok 2011 poz. 46, liczba wyjazdów na basen 10,
Szczegółowy budżet projektu rok 2012 poz. 46, liczba wyjazdów na basen 20.
Kwota pozycji bez zmian.
2. Szczegółowy budżet projektu rok 2011 poz. 58, liczba wyjazdów 0. Szczegółowy
budżet projektu poz. 58, rok 2012, liczba wyjazdów 1. Kwota pozycji bez zmian
3. Szczegółowy budżet projektu poz. 83, rok 2011, liczba wyjazdów na basen 1.
Szczegółowy budżet projektu rok 2011, liczba wyjazdów na basen 1. Kwota
pozycji bez zmian.
4. Zaakceptowany został zmieniony harmonogram płatności.
Wobec powyższych zmian zachodzi konieczność zmiany treści wniosku o dofinansowanie
projektu stanowiącego załącznik do uchwały nr 62/VIII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z
dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu
systemowego pt.„Wiedza – Nowe Możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

