UCHWAŁA NR 1089/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „ Kreatywny
uczeń – innowacyjna szkoła”
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w pespektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2017r. poz. 1460), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Piaseczno do realizacji, wspólnie z firmą „Mały
Inżynier Ewa Bednarek” (Partner wiodący), Gminą Góra Kalwaria, Gminą Karczew, Gminą Wiązowna,
Miastem Zielonka i Miastem Ząbki, projektu partnerskiego pn. „Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie
dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kreatywny
uczeń – innowacyjna szkoła”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
W odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 ramach Osi Priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2
Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, złożony został wniosek partnerski przez
Partnera wiodącego firmę „Mały Inżynier Ewa Bednarek” oraz Gminę Piaseczno, Gminę Góra
Kalwaria, Gminę Karczew, Gminę Wiązowna, Miasto Zielonka i Miasto Ząbki o dofinansowanie
projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła". Projekt został pozytywnie oceniony
i skierowany do dofinansowania.
Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Cel osiągnięty zostanie poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi
zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym, stworzenie warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych,
rozwijanie kompetencji informatycznych, doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK
pracowni szkolnych.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 3 piaseczyńskie placówki oświatowe: Szkoła
Podstawowa nr 5 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie i Szkoła Podstawowa
w Jazgarzewie.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, partnerzy zobowiązani są do zawarcia
umowy partnerskiej określającej szczegółowe zasady i warunki wykorzystania pozyskanych
środków oraz zasady pokrycia wkładu własnego w projekcie. Wkład własny Gminy Piaseczno
zostanie pokryty w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia sal szkolnych na zajęcia
dodatkowe.

Id: 1295DE91-320B-41FA-8083-5A900D6A36B2. Podpisany

Strona 1

