
UCHWAŁA Nr XXXV1I167/14 

RADY GMINY GZY 

z dnia 30 czenvca 2014r. 

o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu 

partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość 
" 

współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ I 

Gmina Gzy podejmuje współpracę partnerską z Województwem Mazowieckim dotyczącą 
realizacji projektu systemowego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rOZWlJaJące kompetencje kluczowe 

"
Moja przyszłość" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. I Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

§2 
I. Projekt będzie realizowany w okresie od Ol września 2014r. do 30 czerwca 2015r. 

2. Projektem "Moja przyszłość" obejmuje się Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Gzach. 

3. Środki na realizację Projektu pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§4 
Uchwała wchodzi w wżycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Złożony przez Gminę Gzy wniosek o udział w projekcie systemowym pn. "Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

"Moja przyszłość " współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został zakwalifikowany do 

dofinansowania. Jednym z wymogów przed zawarciem umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji projektu systemowego - "Moja przyszłość " jest podjęcie uchwały o przystąpieniu 

do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego. 
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