Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu
pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów”
nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się realizację projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy
Namysłów” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój
edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie Kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniesienie wkładu własnego
niepieniężnego w wysokości 19 860,00 zł.
§ 2. Projekt wymieniony w § 1 współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz w 10% z Budżetu Państwa. Łączna wysokość dofinansowania całkowitego wynosi
95%.
§ 3. Wkład własny niepieniężny, o którym mowa w §1 realizowany będzie poprzez udostępnienie sal
dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach wyżej wymienionego projektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Złożony przez Gminę Namysłów wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji
w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś IX Wysoka
jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie Kształcenia ogólnego,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, został
rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej i został zakwalifikowany do dofinansowania.
Jednym z wymaganych załączników niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie jest
przedłożenie uchwały przyjmującej projekt do realizacji oraz zabezpieczającej wkład własny.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 225 uczniów we wszystkich 4 szkołach
gimnazjalnych z terenu Gminy Namysłów (Gimnazjum nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum
nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej oraz Gimnazjum w Smogorzowie), utworzenie
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 4 pracowni
przyrodniczych i 3 matematycznych, objęcie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (4 osoby niepełnosprawne), rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz
podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli. Realizacja celu projektu poprzez udział uczniów
w zajęciach dodatkowych i zajęciach pozaszkolnych oraz wsparcie uczniów w zakresie doradztwa
edukacyjno – zawodowego ma spowodować podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt realizowany będzie
w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019.
Projektodawca: Burmistrz
JC/SS

Id: 01EDACAD-459E-42AB-9182-3E482C14C83E. Projekt

Strona 2

