
 

 

UCHWAŁA NR XIX/143/16   

Rady Gminy Santok  

z dnia 07 kwietnia 2016r.  

w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia wspófinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) Rada Gminy w Santoku  uchwala, co następuje:  

§1 

Gmina Santok przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Kłodawa, Deszczno  i Gorzów 

Wlkp., w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, wspófinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (MOF), zgodnie z Osią 

Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości 

kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych — ZIT Gorzów Wielkopolski Regionalnego 

Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.  

§2 

Gmina Santok będzie pełnić rolę Partnera. Miasto Gorzów Wielkopolski będzie pełnić rolę Lidera 

projektu.  

§3 

Zakres wspólnego przedsięwzięcia I finansowania określony zostanie  w odrębnym porozumieniu.  

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 

§5 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący  Rady Gminy 

Damian Kochmański



 

 

 

Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała Rady Gminy Santok jest niezbędna do realizacji projektu wspófinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (MOF), 

zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie 

dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do 

potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych — ZIT Gorzów Wielkopolski 

Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020. 

Projekt zakłada: - zmniejszenie nierówności w jakości kształcenia na poziomie ogólnym na terenach 

miejskich i wiejskich oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. - kształtowanie, w większym niż dotychczas stopniu, 

kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. - rozwój 

kompetencji cyfrowych, społecznych, kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości oraz umiejętności 

współpracy.  

Minimalny zakres tematyczny projektu to organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, które mają na celu: - podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój właściwych 

postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności 

pracy w grupie), - tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, - 

indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia 

młodszego, - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych.  

Program zostanie wdrożony w szkołach publicznych i niepublicznych (podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych) z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Miasta Gorzowa Wlkp., 

Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Kłodawa i Gminy Santok.  

Na realizację projektu dostępne są środki w wysokości 7 400 000,00 zł, dofinansowanie ze środków 

UE i budżetu państwa do 95%. Projekt będzie realizowany w okresie od IX 2016 r. do VIII 2019 r.  

Przewidywane dofinansowanie dla szkół na terenie Gminy Santok to 380 000 zł (kwota ta może ulec 

niewielkim zmianom ze względu na kurs euro oraz szczegóły przygotowanego projektu).  


