
Załącznik Nr 9 do protokołu 
Nr XXXV/09 z dnia 29.10.2009r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXV/216/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R. 
 
 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nasze przedszkole, moja szansa” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, 
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej”. 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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) – Rada Miejska we Fromborku uchwala,  
co następuje:  
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się do realizacji projekt pn. „Nasze przedszkole, moja szansa” dofinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej”. 
 

§ 2. 
 

1. Całkowita wartość projektu wynosi  546 880, 20 zł, co obejmuje:  
1) Kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w wysokości 535 880, 20 zł; 
2) Kwotę stanowiącą wkład własny Gminy Frombork we Fromborku – 11 000 zł. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.09.2009 do 31.08.2011. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork. 
 

§ 4. 
 

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

PRZEWODNICZĄCY 
     Rady Miejskiej we Fromborku 

                        /-/ Bogdan Jussis 



Uzasadnienie 
 
 
W 2009 r. pojawiła się szansa aplikowania o środki finansowe przeznaczone na rozwój 
zasobów ludzkich, alokowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z czterech osi regionalnych programu Gmina 
Frombork, jako potencjalny beneficjent, zwróciła szczególna uwagę na oś IX – Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania w ramach tej osi pozwalają na wsparcie 
szkół i przedszkoli, zwłaszcza funkcjonujących na obszarach wiejskich. Wykorzystując 
udostępnione przez Jednostkę Zarządzającą POKL moŜliwości przygotowany został projekt o 
nazwie „Nasze przedszkole, moja szansa”, którego realizacja znacznie zwiększy zasoby 
finansowe, kadrowe i rzeczowe przedszkola we Fromborku. 
 
Projekt realizowany będzie w przedszkolu we Fromborku (w jego siedzibie i przez jego 
kadrę), skierowany zostanie do dwóch grup odbiorców ostatecznych: 
1) do dzieci i rodziców przedszkola, 
2) do dzieci i rodziców, które nie skorzystałyby z oferty przedszkola, gdyby projekt nie był 
realizowany (głównie dzieci z terenów wiejskich gminy); dla tych dzieci powstaje specjalna 
grupa.  
Dzięki projektowi wydłuŜy się praca przedszkola oraz – wydajnie zwiększy się oferta zajęć 
programowych i dodatkowych (np. zajęcia korekcyjne, poznawcze, wyrównawcze). Łącznie z 
działań zaplanowanych przez okres dwóch lat, skorzysta 131 dzieci (w tym nowa grupa  
w I-wszym roku liczyła będzie 15 dzieci; w drugim – 20 dzieci). 
 
Całkowity koszt projektu wynosi 546 880,20 zł. Wkład własny Gminy wynosi 11 000 zł (2%) 
 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 535 880,20 zł. 
(98%)    
 
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r. 
 
W związku z powyŜszym podjęcie Uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w przedmiotowej 
sprawie uznaje się za niezbędne. 
 


