
 UCHWAŁA  nr  257/LV/2014
                         Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  30 września 2014 roku

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  Gminie  Miasta  Gostynina  na  przystąpienie  i  realizację projektu
partnerskiego  pn.;  „Wyrównanie  szans  edukacyjnych  uczniów  poprzez  dodatkowe  zajęcia
rozwijające  kompetencje  kluczowe  - Moja   przyszłość” realizowanego  w  ramach  programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach,
Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i zapewnienie  wysokiej  jakości  usług
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie  szans
edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie  różnic
w jakości usług edukacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późniejszymi zmianami oraz art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku Nr 84 poz. 712
z późniejszymi zmianami):  Rada  Miejska w Gostyninie  uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Rada  Miejska  w  Gostyninie wyraża  zgodę  na  przystąpienie  i  realizację  projektu
partnerskiego pn.; „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - Moja  przyszłość”realizowanego w ramach programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji
w  regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej
jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2
Wyrównywanie  szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Projekt będzie realizowany w terminie od  września  2014 r. do czerwca 2015 r. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak     



U Z A S A D N I E N I E

 Zarząd  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  zakwalifikował   Gminę  Miasta
Gostynina do udziału w projekcie  systemowym pn.   „Wyrównanie szans  edukacyjnych uczniów
poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwijające  kompetencje  kluczowe  -  Moja   przyszłość”
współfinansowany   ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie art. 28a ustawy z dnia  6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z poźn. zm.) w latach
2014 -2015 na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki:  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia
i  kompetencji  w regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i zapewnienie
wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.2
Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem  projektu  będzie  Szkoła  Podstawowa  Nr  1  im.  Armii  Krajowej  w  Gostyninie
i  Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Dofinansowanie  w  ramach  projektu  będzie  obejmować  usługi  edukacyjne  świadczone  przez
nauczycieli  na rzecz uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych obejmujących trzy rodzaje zajęć tj.
zajęcia  nauki  języka  obcego,  zajęcia  z  przedmiotów  matematyczno  –  przyrodniczych  i  zajęcia
związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym dla każdej z grup projektowych
w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie realizowanych w okresie  od września 2014 roku do
czerwca  2015  roku,  a  także   zakup  sprzętu  niezbędnego  do  prowadzenia  zajęć   i  materiałów
edukacyjnych  oraz   wyjazdowe  zajęcia  warsztatowe  dla  uczniów  (np.  w  centrach  nauki  lub
instytucjach  naukowo – badawczych).
Projekt  jest  finansowany  w  całości  ze  środków  unijnych  bez  udziału  wkładu  własnego  gminy.
Przyznana dotacja to środki w wysokości 49 020,00 złotych.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Dokumentacji do projektów systemowych istnieje wymóg podjęcia
przez organ samorządu terytorialnego uchwały o przystąpieniu do projektu.


