
Uchwała Nr XLVII/482/2014
Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 3 września 2014 roku

w sprawie zawarcia Porozumienia Partnerskiego z Województwem
Mazowieckim Liderem Projektu w celu realizacji projektu systemowego

POKL pn.  „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art. 28a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r.
Nr 84, poz.712 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1
Gmina Nadarzyn przystępuje do Porozumienia Partnerskiego z Województwem
Mazowieckim Liderem Projektu w celu realizacji projektu systemowego POKL
pn.  „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”.

§ 2
Projekt realizowany będzie w partnerstwie na podstawie art. 28a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 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, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości 98.040 zł (po 24.510 zł dla każdej ze szkół). Wkład
własny Gminy Nadarzyn 0zł.

§ 3
Zatwierdza się do realizacji ww. projekt systemowy POKL dla czterech grup
projektowych,  po jednej: w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, w
Szkole Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie, w Szkole
Podstawowej w Młochowie i w Szkole Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza
w Woli Krakowiańskiej.
Projekt realizowany będzie od 01.09.2014 – 30.06.2015 roku

§ 4



Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 5
Traci moc Uchwała nr XLIV/442/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja
2014 roku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


