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                                             Uchwała nr 175/XXXIII/2020 

Rady Gminy Staroźreby 

z dnia 7 września  2020 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 
projektu pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 818), 
Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Staroźreby z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
„Kompetencje w Gminie Staroźreby”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X 
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwanego dalej 
Projektem. 
 
§ 2. 1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 355.742,00 zł, dofinansowanie Projektu 
wynosi: 304.880,00 zł.  
2. Wkład własny Gminy Staroźreby do Projektu w postaci wykorzystania 
sal/powierzchni szkoły na potrzeby realizacji Projektu wynosi: 50.862,00 zł.  
3. Gmina Staroźreby, jako Partner Projektu nie jest zobowiązana do ponoszenia 
wydatków finansowych związanych z wniesieniem wkładu własnego do projektu. 
Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów Projektu w jego realizacji oraz 
rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostaną w umowie, o której 
mowa w § 1 niniejszej Uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Gmina Staroźreby wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku 
współpracują w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
„Kompetencje w Gminie Staroźreby”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X 
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwanego dalej 
Projektem. Całkowita wartość Projektu wynosi: 355.742,00 zł, dofinansowanie 
Projektu wynosi: 304.880,00 zł. Wkład własny Gminy Staroźreby do Projektu w postaci 
wykorzystania sal/powierzchni szkoły na potrzeby realizacji Projektu wynosi: 
50.862,00 zł. Gmina Staroźreby, jako Partner Projektu nie jest zobowiązana do 
ponoszenia wydatków finansowych związanych z wniesieniem wkładu własnego do 
projektu. 
 
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


