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Rady Gminy Leoncin

z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkladu własnego, na realizację
projektu pn. ,,Adaś i ola idą do przedszkola'' wnioskowanego pmez, Gminę Leoncin do
współfinansowania, w ramach Programu Operaryjnego Kapitał Ludzki na lata 2007.
2013 oraz utrzymania tlvalości projektu.

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4lzie gminnym (Dz.U. z
200l r. Nr 142, poz.I59| zfiź.nn.),nawniosek wójtaGminy Leoncin

Rady Gminy Leoncin uchwalą co następuje:

$r

Wyraza zgodę na zabezpieczerie środków finansowych' jako wkładu własnego dla projekfu
pn. ,,Adaś i ola idą do przedszkold,, W zwtryka| z ubieganiem się ptzez Gminę Leoncin o
wspołfinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.l
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 * Zmntejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej w wysokości określonej w $ 2 niniejszej UchwĄ
oraznautrzymanie trwałości proiektu przez okres równowaŹny okresowi trwania projektu.

$2

Wysokość wkładu własnego narcalizację przedmiotowego projektu wynosi 70.600,00 zł.

$3

Środki finansowe, o których mowa w $ 2 niniejszej
budŻecie Gminy Leoncin w latach 20|2-20|5'
przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu
operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-20|3.

Uchwały, zostaną z'abzpieczone w
pod warunkiem dofinansowania
Społeczrrego, w ramach Programu

$4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

$s

Przewodnicząfo1 Rady Gminy

.lxl
A.k'di',"NYlf,siński



Uzasadnienie

Celem ogólnym przedsięwzięcia pn. ,oAdaś i ola idą do przedszkola'' jest zapewnienie
dostgru do edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3 -5 oruz
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gniny wiejskiej Leoncin. Projekt
realizowany Ędzie do 2015 roku.

Wartośó z.adaria Gminy Leoncin wynosi 47a.588,24 ń, zatem wkład własny wymagająpy
z"abezpieczenta to 70.600,00 zł.
Powyisza Uchwała intencyjna pozwoli na złożrcnte wniosku aplikacyjnego na rca|izację
niniej szego przedsięwzięcia.
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