UCHWAŁA NR 34/V/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum w Węglińcu do reprezentowania Gminy Węgliniec przy
realizacji projektu „e-dukacj@ w szkole - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
w dydaktyce szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
konkurs otwarty nr I/9.4/A/11 oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia w/w projektu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku
Komisji Europejskiej zatwierdzającą Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz uchwały nr 79/IV/10 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planów działania na rok 2011
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
z późn. zm. Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Gimnazjum w Węglińcu Panią Jolantę Binder do reprezentowania Gminy
Węgliniec przy realizacji projektu „e-dukacj@ w szkole - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego
w dydaktyce szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" konkurs otwarty nr
I/9.4/A/11 oraz udziela się w/w pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu i składania oświadczeń woli w sprawie
realizacji projektu, w tym do: podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii
dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, podpisania umowy o dofinansowanie
i aneksów do umowy o dofinansowanie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gimnazjum w Węglińcu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki "e-edukacj@ w szkole- kompetencje nauczycieli do kształcenia mulimedialnego w dydaktyce szkolnej".
Projekt dotyczy wdrożenia w szkole edukacyjnej platformy e-learningowej oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej
z zakresu multimedialnego, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Projekt jest realizowany ze środków Unii
Europejskiej. Zgodnie z dokumentacją projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Przedmiotowa uchwała
stanowi jeden z załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
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