
UCHWAŁA XXXI/232/2017
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skoroszyce do partnerstwa dla wspólnej realizacji 
Projektu pn. „Odkrywam i Poznaję Świat - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach " w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Na podstawie rt. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Wyraża się zgodę na wspólną realizację w ramach partnerstwa projektu pn. „Odkrywam i Poznaję Świat 
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej 
w Skoroszycach " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach Projektu pełnić będzie Wojewódzki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18.

§ 2. 

1. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji projektu, o którym mowa     w § 
1 zostaną uregulowane w Umowie o Partnerstwie.

2. Wyraża się zgodę na podpisanie umowy partnerskiej, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.          

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną – deklarującą udział Gminy Skoroszyce jako partnera
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia zawodowego w Opolu, przy realizacji projektu
konkursowego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa opolskiego na lata
2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji,
Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego pn. „Odkrywam i Poznaję Świat -
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły
Podstawowej w Skoroszycach ".

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019, dla uczniów Szkoły podstawowej
w Skoroszycach i Chróścinie, jego wartość całkowita wynosi 2.058.811,20 w tym dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.891.483,20 zł.

Wkład własny do realizacji Projektu w wysokości 167.328,00 zł., będzie jako niepieniężny za
użytkowanie pomieszczeń szkolnych do realizacji projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia uczniów w/w szkół w realizacji dodatkowych zajęć
edukacyjnych, oraz doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne o wartości około 450.000,00 zł.

W związku z trwającym procesem przygotowania zadania do realizacji, przyjęcie
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