
Projekt

z dnia  10 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Siedlce projektu „Z pasją do nauki - 
program rozwojowy dla szkół z Gminy Siedlce”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm) w związku z art 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84 poz. 712 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Siedlce projektu „Z pasją do nauki - program 

rozwojowy dla szkół z Gminy Siedlce”, zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

2. Projekt przewidziany jest 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 młodzież, poddziałanie 10.1.1: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

3. Projekt realizowany będzie przez firmę M4 MANAGEMENT POLSKA spółka z o.o. z Poznania - jako Lidera 
partnerstwa i Gminę Siedlce – partnera projektu.

4. Projekt dotyczy wzrostu jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez 7 szkół podstawowych 
i 5 gimnazjów, przez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i 
rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i 
kompetencji zawodowych  nauczycieli oraz doposażenie szkół i gimnazjów w pomoce dydaktyczne i 
narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania

§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Lidera partnerstwa (M4 MANAGEMENT 

POLSKA spółka z o.o. z Poznania) i partnera: gminę Siedlce określone zostaną w umowie partnerskiej.
2. Upoważnia się wójta Gminy Siedlce do zawarcia umowy partnerskiej oraz do zawarcia umowy

o dofinansowanie projektu.

§ 3. 
1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2016 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do 

wysokości 80% wartości projektu, 15% z budżetu państwa.
2. Pozostałe 5% wartości projektu stanowi wkład własny (niepieniężny) i zostanie zabezpieczone w formie 

wymaganej przez projekt, tj. w postaci udostępnienia sal do realizacji zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 
ramach projektu – przez partnera: Gminę Siedlce.
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§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

 
Przewodnicząca Rady  Gminy

Elżbieta Łęczycka
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