
UCHWAŁA NR XXIV/154/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnego 
edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 

edukacyjnych" w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 
567; z 2013r. poz. 153) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do partnerstwa z Województwem Kujawsko-
Pomorskim w zakresie realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie 
kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działania 4.2 
Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 

2. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełnić będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie 
odpowiedzialne za przygotowanie wniosku, podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie 
wszystkich Partnerów w czasie realizacji projektu. 

3. Gmina Obrowo zabezpiecza w budżecie gminy środki bieżące na wkład własny do projektu w roku 2013 
w kwocie 2.164,03 zł oraz środki inwestycyjne na wkład własny do projektu w roku 2014 w kwocie 66.225,03 zł.

§ 2. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa 
w § 1 zostaną uregulowane w Porozumieniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie

Gmina Obrowo uczestniczy w realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnego edukacji 
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 
w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013, którego zakres rzeczowy 
przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne 
osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające 
jakość procesu kształcenia. 

Doposażonych zostanie 5 szkół podstawowych w 18 zestawów. Na zestaw ten składa się tablica interakcyjna 
wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji 
i zarządzania projektem. 

Uchwała ta stanowi formalne potwierdzenie woli Gminy Obrowo do uczestnictwa w tym partnerstwie.
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