
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 19 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dła rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia 
wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na 
realizację tego projektu. 

Na podstawie art. 18 ust.l i ust.2 pkt 10 oraz art. 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2019 r., poz. 506) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się realizację przez Gminę Mińsk Mazowiecki projektu pod nazwą 
„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dła rozwoju regionu. 
Działanie łO.l Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie lO.l.ł Edukacja ogólna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Gmina Mińsk Mazowiecki na reałizację projektu, o którym mowa w ust.l niniejszego 
paragrafu, zabezpieczy środki finansowe jako wkład własny niepieniężny w wysokości 
241 650,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) w 
podziale na łata: 
a) w 2019 roku - 46 950,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
złotych), 
b) w 2020 roku - 127 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych), 
c) w 2021 roku - 67 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). 

§ 2. Zobowiązanie określone w § ł ust.2 w zakresie kwoty 241 500 ,00 zł zostanie pokryte 
ze środków własnych Gminy Mińsk Mazowiecki jako wkład własny na reałizację projektu o 
wartości ogółem 3 460 102,91 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto 
dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy). 

§ 3. Wkład własny niepieniężny, o którym mowa w § 2 realizowany będzie w postaci 
udostępnienia sal szkolnych, w których będą odbywać się zajęcia w ramach projektu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki" 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dła rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia 
wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na 
realizację tego projektu. 

Gmina Mińsk Mazowiecki złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie łO.l.ł Edukacja ogólna, projektu pod nazwą 
„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki". Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i 
został skierowany do dofinansowania. 

Projekt będzie realizowany w 7 szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki w łatach 2019-2021 i obejmie wsparciem 832 uczniów oraz 113 nauczycieli w 
zakresie kształcenia u każdego ucznia umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 
pracy, poprzez naukę języka obcego, rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 
doskonalenie się w nowoczesnych technologiach, rozbudzanie ciekawości poznawczej, 
kształtowanie ambicji edukacyjnych oraz poszukiwanie indywidualnych ścieżek rozwoju 
przy równoczesnym rozwijaniu kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumowania i 
uczenia się. 

Wartość projektu ogółem to 3 460 102,91 zł, w tym wkład własny Gminy wynosi 
241 500,00 zł, który stanowił będzie wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal 
szkolnych wraz ze sprzętem oraz pomocami dydaktycznymi i edukacyjnymi. 


