
UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2018
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stawiguda do partnerstwa i zawarcie porozumienia 
w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 
roku poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Stawiguda do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie 
współpracy przy realizacji Projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”, zwanego dalej 
Projektem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, numer i nazwa działania: RPWM.02.02.00 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, numer 
i nazwa poddziałania: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

§ 2. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o., który będzie 
Liderem Projektu, a także w partnerstwie z Gminą Gietrzwałd, Gminą Orzysz i Gminą Kiwity. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stawiguda do zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji 
Projektu z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o, Gminą Gietrzwałd, Gminą Orzysz i Gminą Kiwity, 
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460).

§ 4. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów Projektu w jego realizacji oraz rozliczeń 
finansowych pomiędzy partnerami określone zostaną w porozumieniu, o którym mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek
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Uzasadnienie 

 

Lider projektu, tzn. Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. z Olsztyna zainicjował projekt pn. 

„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”, do którego przystąpiły również Gmina 

Gietrzwałd, Gmina Orzysz i Gmina Kiwity. Na podstawie Listu intencyjnego zawartego w 

Olsztynie w dniu 8 lutego 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, który uzyskał 

pozytywne ocenę merytoryczną. 

 

Projekt zakłada realizację w szkołach podstawowych w Stawigudzie i Rusi programów 

edukacyjnych skierowanych do uczniów i nauczycieli w okresie 08.08.2018 r. – 30.04.2020 r. 

obejmujących: 

 Zajęcia rozwijające z języka obcego – 28 uczniów 

 Zajęcia wyrównawcze z języka obcego – 22 uczniów 

 Zajęcia rozwijające z matematyki – 28 uczniów 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 22 uczniów 

 Warsztaty WEN (innowacyjne narzędzie edukacyjne – Warsztaty Efektywnej Nauki) z 

wyjazdem co Centrum Nauki – 100 uczniów 

 Warsztaty projektowania 3D – 130 uczniów 

 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć metodami wykorzystywanymi w projekcie 

tzn. WEN (superwizje grupowe dla nauczycieli i indywidualne) – 18 nauczycieli 

 Indywidualizacja pracy z uczniem (warsztaty psychologii motywacji dla dzieci, integracji 

sensorycznej, szkolenie nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem) – 75 

uczniów i 2 nauczycieli. 

 Wyposażenie szkół w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu i warsztatów w zakresie indywidualizacji 

 

Wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynosi 5 163 238,95 zł a 

wysokość wnioskowanej dotacji to 4 900 521,95 zł. Wkład własny w skali całego projektu to 

5,08%. Gmina Stawiguda, jako Partner projektu nie jest zobowiązana do wnoszenia dodatkowych 

nakładów finansowych, jako wkład własny projektu. 
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