
UCHWAŁA  NR 301/LX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 czerwca  2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina
projektu  konkursowego  pn.:  „W  drodze  do  sukcesu”  współfinanso-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju
regionu,  Działanie  10.1  Kształcenie  dzieci  i  młodzieży,  Poddziałanie
10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 5
ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych  (Dz.  U.  z  2016r.  Poz.  1870  j.t.  z  późn.  zm.),  Rada  Miejska  w
Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  realizację,  w  okresie  od  14.08.2017r.  do
28.06.2019r.,  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  projektu  konkursowego  pn.:  „W
drodze do sukcesu” planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 3 w
Gostyninie  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,
Działanie  10.1  Kształcenie  dzieci  i  młodzieży,  Poddziałanie  10.1.1  Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych), rekomendowanych do dofinansowania
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej ROBACKI



UZASADNIENIE

W  wyniku  rozstrzygnięcia  konkursu  ogłoszonego  przez  MJWPU  w  ramach
Działania 10.1 Edukacja ogólna i  przedszkolna, Poddziałanie  10.1.1 Edukacja
ogólna współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach RPO WM
2014-2020, Gmina Miasta Gostynina otrzymała  informację o rekomendacji  do
dofinansowania projektu pn. „W drodze do sukcesu”.
Łączna wartość projektu wynosi 175 100,95 w tym dofinansowanie ze środków
UE oraz BP:  146 372,95 zł.  Poziom dofinansowania:  83,59 %. Wkład własny
niefinansowy zostanie wniesiony przez szkołę.
W celu  podpisania  umowy o  dofinansowanie  projektu  niezbędne jest  złożenie
załączników do umowy, a jednym z nich jest uchwała podjęta przez Radę Miejską
w Gostyninie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do realizacji przedmiotowego
projektu.
W  ramach  projektu  placówka  otrzyma  nowoczesne  doposażenie,  odbędą  się
szkolenia dla nauczycieli z innowacyjnych metod nauczania oraz zorganizowane
zostaną zajęcia wyrównawcze i doskonalące dla uczniów SP nr 3.


