
           
UCHWŁA NR XXXV/230/2014 

Rady Gminy Sadowne 
z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Sadowne do partnerskiego projektu systemowego  

pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego przez  

Samorząd Województwa Mazowieckiego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki: priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

 
 Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Gmina Sadowne przystępuje, jako partner do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” 
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki: priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 
publicznych. 
 

§ 2 
1. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe  

i gimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego oraz Samorządem Województwa 
Mazowieckiego – jako liderem. 

 
2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji projektu i zarządzania projektem, 

zadania partnerów oraz zasady współdziałania projektu przez partnerów i sposób 
przekazywania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez 
partnerów na realizację zadań w ramach projektu określi umowa partnerska zawarta 
pomiędzy partnerami projektu. 

 
§ 3 

UpowaŜnia się Wójta Gminy Sadowne do zawarcia umowy, o której mowa w § 2. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 


