
Projekt

z dnia  13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust 7 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów”” Nr w KSI: 
POKL.09.01.02-16-036/13 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany okres realizacji projektu: 
od 01.01.2014 r. do 31.07.2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 556 832,16 zł, 

§ 2. Projekt realizowany będzie w Publicznym Sportowym Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach oraz 
w Publicznym  Gimnazjum  Nr 2 w  Krapkowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

W związku z pozyskaniem środków finansowych na realizację projektu „Gimnazjalny Inkubator
Talentów"Nr w KSI: POKL.09.01.02-16-036/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, istnieje konieczność podjęcia uchwały o przyjęciu
projektu do realizacji.

Celem projektu jest wyrównywanieszans w dostępie do zajęć pozalekcyjnychu uczniów gimnazjów,
wsparcie talentów i zainteresowań uczniów zdolnych,wyrównywaniedysproporcji edukacyjnychu uczniów z
problemami w nauce, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz negatywnym zachowaniom. Projekt obejmuje
realizację zajęć pozalekcyjnych w Publicznym Sportowym Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach oraz w
PublicznymGimnazjum Nr 2 w Krapkowicach. Planowane są wyjazdy edukacyjne do Warszawy,Krakowa,
Wrocławia, Chorzowa. Prowadzone będzie doradztwo edukacyjno - zawodowe, opieka psychologiczno –
pedagogiczna oraz zajęcia z prewencji.

Termin realizacji projektu: od 01 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Budżet projektu wynosi: 556
832,16 zł, w tym wkład własnyGminyKrapkowice:83 524,82 zł.
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