
UCHWAŁA Nr XXX-180-2016 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia  06 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu pod tytułem                                  

„ WIEDZA  + ZABAWA = ROZWÓJ ” 

 

     Na podstawie  art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 

446 ),  art. 3 pkt 3, art. 25 pkt 1 oraz  art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 383 ) 

Rada Gminy Nędza 

uchwala: 

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza projektu  „ Wiedza + Zabawa = 

Rozwój” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywnego kształcenia ogólnego – konkurs.   

 

2. Projekt przeznaczony jest i realizowany będzie przez uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a.    

 

§ 2.1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie 

partnerskiej.  

 

2.Upoważnia się Wójta Gminy Nędza do zawarcia umowy partnerskiej oraz do zawarcia umowy o 

dofinansowanie projektu.  

 

§ 3.1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2016 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego do wysokości 90% wartości projektu. 

 

2. Pozostałe 10% wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie zabezpieczony m.in. w formie  

wymaganej przez projekt, tj. udostępnienie sal w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, na szkolenia 

nauczycieli realizujących program,  na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizujących program oraz w 

postaci wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach - w odniesieniu do szkoleń 

realizowanych w godzinach pracy nauczycieli przeznaczonych na zajęcia i czynności związane z 

przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.   

 



§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nędza.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


