
 

UCHWAŁA Nr 24/VII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu pt.: „Nasze dzieci naszą dumą – modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w Gminie Żabia Wola” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się projekt pt.: „Nasze dzieci naszą dumą – modernizacja oddziałów przedszkolnych  

w Gminie Żabia Wola”, wniosek nr POKL.09.01.01-14-008/15 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 

9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej” 

§2 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość 

projektu wynosi 434 772,00 zł. 

§ 3 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w życie dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Gmina Żabia Wola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Nasze dzieci naszą dumą – 

modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola”, ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt wspiera Gminę w podniesieniu standardów pracy oddziałów przedszkolnych (2 oddziały  

w Skułach, 2 oddziały w Ojrzanowie, 1 oddział w Józefinie), poprzez wymianę wyposażenia, 

adaptację toalet i placów zabaw, zakup sprzętu ICT. Kwota dofinansowania stanowi 100% pokrycie 

wydatków projektu i wynosi: 434 772,00 zł 

Jednym z wymogów formalnych, koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,  

jest złożenie uchwały właściwego organu dysponującego budżetem, zatwierdzającej projekt 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


