
UCHWAŁA NR XL/306/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Obrowo projektu partnerskiego pn. 
„Mali odkrywcy” zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 

współfinansowanej z EFS, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-166/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 
Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Obrowo projektu partnerskiego pn. „Mali 
odkrywcy” zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej 
z EFS, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-166/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach 
ZIT.

§ 2. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 w partnerstwie z Gminą Lubicz i Gminą Wielka 
Nieszawka.

§ 3. Rolę lidera będzie pełnić Gmina Lubicz.

§ 4. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy, a także prawa i obowiązki partnerów w celu 
realizacji projektu, o którym mowa w § 1 zostaną uregulowane w umowie partnerskiej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Obrowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Gmina Obrowo w porozumieniu z Gminą Lubicz i Gminą Wielka Nieszawka złożyła wniosek na projekt
partnerski pn. „Mali odkrywcy” na konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-166/18 w ramach Poddziałania 10.1.2
Kształcenie ogólne w ramach ZIT ogłoszonym w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020
współfinansowanej z EFS.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019-2020. Rolę lidera w projekcie będzie pełnić Gmina
Lubicz.

Projekt dotyczy zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – w gminie Obrowo będą to
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 48, Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego
w Dobrzejewicach 57A i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzozówce ul. Szkolna 38. Zajęcia,
m.in. z kodowania, języków obcych, zajęć matematyczno – przyrodniczych, przyczynią się do rozwoju
uczniów. W ramach projektu zostanie też zakupiony potrzebny na zajęcia sprzęt do szkół.

Budżet projektu to ogółem 246 718,75 zł, z czego na Gminę Obrowo przypada 52206,25 zł, w tym wkład
własny stanowi 10% , czyli 5 220,63 zł.

W związku z zakończoną, wynikiem pozytywnym, oceną wniosku i trwającym procesem przygotowania
projektu do realizacji oraz koniecznością podpisania umów, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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