
UCHWAŁA NR 437/LXXXVI/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie

z  dnia 18 października 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie” stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie
projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020  Oś  priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju
regionu Działanie  10.1  Kształcenie  i  rozwój  dzieci  i  młodzieży Poddziałanie  10.1.1  Edukacja
ogólna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994, z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
 
1.  Zatwierdza się  „Diagnozę potrzeb i  sytuacji  problemowej  w Szkole Podstawowej  nr 3 im.

Obrońców  Westerplatte  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie

projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  -2020  Os  priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju

regionu Działanie  10.1  Kształcenie  i  rozwój  dzieci  i  młodzieży Poddziałanie  10.1.1  Edukacja

ogólna.

2. Wskazana w ust.1 Diagnoza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

naboru  wniosku  o  dofinansowanie  w  ramach  konkursu  RPO  Województwa  Mazowieckiego

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie

i  rozwój  dzieci  i  młodzieży  10.1.1  Edukacja  ogólna,  Gmina  Miasta  Gostynina  wyraża  wolę

przystąpienia  do  konkursu  i  ubiegania  się  o  środki  finansowe  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej,  jednym z niezbędnych

załączników  do  wniosku  o  dofinansowanie  jest  posiadanie  przez  Beneficjenta  aktualnej

diagnozy  potrzeb  i  sytuacji  problemowej  w  placówce,  która  ma  zostać  objęta  wsparciem

w ramach planowanej realizacji projektu. 

Diagnoza  stanowiąca  przedmiot  niniejszej  uchwały  została  opracowana  przez

nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

we współpracy z pracownikami wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta

Gostynina.


