
 

Uchwała Nr XI/66/2011 
Rady Gminy Kosakwo 

z dnia  6 lipca 2011 roku 
 

w sprawie: zatwierdzenia programu gospodarczego-projektu pn.  
„Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

gminy Kosakowo – 2 edycja” 
w ramach Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Zatwierdza się program gospodarczy-projekt pn. „Pakiet Startowy – program rozwojowy dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2 edycja” 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nt. projektu WND-POKL.09.01.02-22-129/11 

 
§ 2. 

 
Wniosek o dofinansowanie realizacji programu gospodarczego-projektu stanowi załącznik do 
Uchwały. 

§ 3. 
 

Realizacja zadania określonego w § 1 nastąpi w terminach zawartych we wniosku.  
 

§ 4. 
 

Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z 
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 – Samorządem 
Województwa Pomorskiego.  

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

 
Projekt pn. „Pakiet Startowy – program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych gminy Kosakowo – 2 edycja” otrzymał dofinansowanie jako jeden z 12 projektów 
na 154 złożonych wniosków w ramach Poddziałania 9.12, Priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Projekt zakłada zajęcia dodatkowe dla wszystkich szkół Gminy Kosakowo, m.in. zajęcia z 
zakresu języka polskiego, ekspresji kulturalnej, język angielskiego, matematyki. W sumie w 
zajęcia weźmie udział 330 dzieci z Gminy Kosakowo. Projekt został dofinansowany w 100 % 
kosztów, zatem Gmina Kosakowo nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją 
projektu.  
 
Założenia projektu zostały uzgodnione z Dyrektorami Szkół Gminy Kosakowo.  
 
Zatwierdzenie projektu przez Radę Gminy Kosakowo niezbędne jest w celu podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Pomorskiego.  
 
 
 


