
 

 

 

 

UCHWAŁA NR IX/61/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu 

pn. "Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" nr projektu RPMA.10.01.01-14-

b631/18 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 33 ust.4a ustawy z dnia 11 lipca 

2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1431 z późn. 

zm.) Rada Gminy w Gozdowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projekt pn. „Kompetentna edukacja w Gminie 

Gozdowo" nr projektu RPMA.10.01.01-14-b631/18 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 Kształcenie 

i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej, którego Partnerem wiodącym jest Lean Tech Robert Markowiak. 

 

§ 2. W celu realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny niepieniężny w wysokości 

51 660,00 zł w postaci udostępniania sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć 

edukacyjnych w ramach projektu, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Rada akceptuje Porozumienie zawarte dnia 30.10.2018 rok pomiędzy Gminą Gozdowo 

będącą Partnerem nr 1 projektu a Liderem projektu tj. firmą prowadzącą działalność 

gospodarczą z zakresu Edukacja - Lean Tech Robert Markowiak (załącznik do Uchwały). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

     Projekt pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany od 1 sierpnia 2019 roku 

do 31 lipca 2021 roku. Wartość projektu ogółem wynosi 1 015 508,08 zł z czego 

dofinansowanie wynosi 963 848,08 zł oraz wkład własny niepieniężny 51 660,00 zł.  

      Projekt skierowany jest do 450 uczniów oraz 21 nauczycieli ze szkół podstawowych  

w Gozdowie i Lelicach i ma za zadanie podniesienia kompetencji kluczowych uczniów  

w obszarach ICT, nauk matematyczno przyrodniczych i języków obcych poprzez realizację 

zajęć pozalekcyjnych z informatyki z elementami robotyki, matematyki i przyrody, języka  

angielskiego. Szkoły zostaną wyposażone w: zestawy lego mindstroms, zestawy robotów 

gotowych, pracownie komputerowe, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne do pracowni 

przyrodniczej oraz oprogramowanie, programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne z zakresu 

logopedii i zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach  

i studiach podyplomowych zostaną przeszkoleni z zakresu: innowacyjnych metod pracy  

z oprogramowania potrzebnego do realizacji nowatorskich zajęć informatyczno -robotycznych, 

wsparcia uczniów o największych potrzebach z oligofrenopedagogiki i terapii sensorycznej.   

     Gmina Gozdowo występuje w projekcie jako Partner nr 1, gdzie bezpośrednio  

na realizację zadania otrzyma środki finansowe w wysokości 178 500,00 zł z przeznaczeniem  

na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz 

wnosi wkład własny niefinansowy w postaci udostępniania sal dydaktycznych  

do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w kwocie 51 660,00 zł. Poza tym Partner wiodący 

projektu tj. firma prowadząca działalność gospodarczą z zakresu Edukacja - Lean Tech Robert 

Markowiak na realizację zadania otrzyma środki w wysokości 785 348,08 zł, z których zostaną 

zrealizowane m.in.: szkolenia nauczycieli, studia podyplomowe, zakup wyposażenia pracowni 

szkolnych, zakup komputerów oraz tablic interaktywnych. Partner wiodący będzie realizował 

zadania z zakresu rozliczania projektu, składania wniosków o płatność, wypełniania 

obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, reprezentowania Partnerów przed 

Instytucją Pośredniczącą. 

    Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane problemy i potrzeby przez nauczycieli  

i dyrektorów szkół podstawowych naszej gminy. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 


