
 

Uchwała Nr XXXIII.0007.273.2014                                  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Siennica do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji 

projektu partnerskiego – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja 

przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Na podstawie oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) w związku z  art. 28a ustawy                   

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 

712 z późn. zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Siennica do porozumienia partnerskiego na rzecz 

realizacji projektu partnerskiego – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” 

realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnerstwa w ramach   

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia                   

i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych                                 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 

publicznych i objęcia Projektem:  

 - Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. 

 - Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie. 

 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie. 

 - Publicznej Szkoły Podstawowej im. E. Szymańskiego w Grzebowilku. 

w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. 



 

2. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

wynosi 16 699 964,00 zł.  

3. Wartość projektu dla Gminy Siennica wynosi 93 640,00 zł. 

4. Wkład finansowy Gminy nie jest wymagany. Gmina wnosi wkład niefinansowy w postaci 

użyczenia sal. 

 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr XXXII.0007.263.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014 r. 

w sprawie: przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera do projektu systemowego  –                   

pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie w/w Publicznych Szkół Podstawowych                  

i Gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica. Głównym celem projektu będzie wyrównanie 

szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 

kompetencje kluczowe. Celami szczegółowymi Projektu będą: rozszerzenie oferty 

edukacyjno – wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci               

i młodzieży, wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz 

kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.   

 

 


