Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.
"Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. ,,Edukacja bez barier” nr projektu
RPOP.09.01.01-16-0004/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Budżetu Państwa, którego Partnerem wiodącym jest Ośrodek Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
,,BYSTRZAK” Rusiniak Renata.
§ 2. W celu realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny niepieniężny w wysokości 17 318,23 zł
w postaci udostępniania sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu,
o którym mowa w § 1.
§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, o którym mowa
w § 1 pomiędzy Gminą Namysłów będącą Partnerem nr 1 projektu a Ośrodkiem Twórczego Rozwoju
Dzieci i Młodzieży ,,BYSTRZAK” Rusiniak Renata będącym Partnerem wiodącym projektu oraz
upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zawarcia w/w umowy partnerskiej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0004/18 pn.,,Edukacja bez barier” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i ma za zadanie
kształcenie kompetencji kluczowych (tj. technologii informacyjno – komunikacyjnych, matematyczno –
przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).
Gmina Namysłów występuje w projekcie jako Partner nr 1, gdzie bezpośrednio na realizację zadania
otrzymuje środki finansowe w wysokości 102 553,27 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych
w postaci m.in. materiałów plastycznych, książek, płyt z muzyką, programów multimedialnych,
telewizora multimedialnego, sprzętu specjalistycznego, wyposażone zostaną pracownie szkolne
w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych oraz zestawy do eksperymentów
oraz wnosi wkład własny niefinansowy w postaci udostępniania sal dydaktycznych do przeprowadzenia
zajęć edukacyjnych w kwocie 17 318,23 zł. Poza tym Partner wiodący projektu tj. Ośrodek Twórczego
Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,BYSTRZAK” Rusiniak Renata na realizację zadania otrzymuje środki
w wysokości 226 492,87 zł, z których zostaną zrealizowane m.in.: szkolenia nauczycieli wraz z zakupem
materiałów szkoleniowych, zakup materiałów dla dzieci na zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia
pracowni szkolnych w tablice oraz koszty pośrednie.
W projekcie uczestniczyć będzie 272 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie. Zajęcia będą prowadzone przez
17 nauczycieli z w/w placówki w ramach 1 118 godzin zajęć edukacyjnych.
Projektodawca: Burmistrz
ASK
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