
UCHWAŁA Nr XXIX/190/10 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska umowy 
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w 
sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców 
Powiatu Włocławskiego II edycja” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat 
Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 
 
Na podstawie art. 10 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i (Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 
r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 

 
Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska umowy 

współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w 

sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców 

Powiatu Włocławskiego II edycja” wdrażanego w ramach Działania 9.1. Poddziałania 9.1.2  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa. 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Włocławski w latach 2011/2012 funkcji 

koordynatora zadań wynikających z Umowy, o której mowa w § 1. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  

 Zofia Warda  

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/190/10 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska umowy 
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w 
sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców 
Powiatu Włocławskiego II edycja” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat 
Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 
 
 
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 26 kwietnia br. 
ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2 .” Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zgodnie z dokumentacją 
konkursową projekt musi być realizowany wyłącznie w partnerstwie, co najmniej 50% 
jednostek samorządu terytorialnego lub przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
danego powiatu. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe we Włocławku wystąpiło z 
propozycją nawiązania współpracy. Dzięki projektowi możliwe będzie zorganizowanie zajęć 
pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie ICT, w zakresie języków 
obcych, w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu naszej Gminy. Projekt obejmie również zajęcia pozalekcyjne w 
formie 4-dniowych wyjazdów edukacyjnych. 
Wobec powyższego proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  

Zofia Warda  

 


