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UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa 

powołanego do realizacji projektu pn. "Razem odkrywamy świat" 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze 

zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U.2017.1460 ze zm.) Rada 

Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Partnerstwa i zawarcie Umowy partnerskiej dot. realizacji Projektu 

pn. "Razem odkrywamy świat", który współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 „Edukacja”, Działania 10.2  

„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, 

Poddziałanie 10.2.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny” 

 

§ 2. 1. Liderem Partnerstwa (Partnerem Wiodącym) oraz Wnioskodawcą Projektu będzie Fundacja Fabryka 

Marzeń  z siedzibą w miejscowości Wysoka, ul. Chabrowa 59/8, 52-200 Wysoka, KRS: 0000559730. 

2. Partnerami współrealizującymi Projekt będą  gminy: 

1) Gmina Krośnice (gmina wiejska), woj. dolnośląskie, powiat milicki, 

2) Gmina Mietków (gmina wiejska), woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, 

3) Gmina Jordanów Śląski (gmina wiejska,) woj. dolnośląskie, powiat wrocławski. 

3. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. 

4. Projekt dotyczy zapewnienia wysokiej jakości edukacji w szkołach podstawowych na terenie gmin 

partnerskich poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenie szkół  

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). 

 

§ 3. 1. Finansowanie Projektu, o którym mowa w § 1, nastąpi w latach 2018-2020 ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w wysokości 

95%. 

2. Pozostałe 5% wartości projektu stanowi wkład uczestniczących jednostek samorządu terytorialnego 

w formie wkładu rzeczowego do Projektu. 

 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych z przystąpieniem 

Gminy Krośnice do Projektu, o którym mowa w § 1.   

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Krośnice 

 

 

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE 

 

Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą uchwałą jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, w ramach Osi priorytetowej 10 „Edukacja”, Działania 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, Poddziałanie 10.2.1 

„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny”. 

 

Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty dotyczące: 

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcia nauki języków obcych, nauk 

matematyczno-przyrodniczych i TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz właściwych postaw: 

kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej; 

- tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego; 

- realizacji programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

- wsparcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi;  

- doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

- szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższenia kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji 

kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.  

 

Planowany do realizacji projekt pn. "Razem odkrywamy świat" skierowany będzie  do uczniów szkół 

podstawowych na terenie  gmin – Partnerów Projektu. Jego celem jest zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej 

 

Przedsięwzięcia dofinansowane będzie ze środków UE oraz z budżetu Państwa w wysokości 95%. Wkład 

Gminy Krośnice w ww. przedsięwzięcie będzie wkładem rzeczowym. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 


