
UCHWAŁA NR XLV/361/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego 
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. 
poz. 645 i 1318.) i art. 28 a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. 
Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712, zm. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz 
z 2013 r. poz. 714.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmia Mszczonów przystępuje jako partner do projektu „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego 
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. 1. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa mazowieckiego 
zakwalifikowanymi do udziału w projekcie oraz z Samorządem Wojedwództwa Mazowieckiego jako liderem. 

2.  Szczegółowe zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy partnerów określone zostaną 
w umowie partnerskiej zawartej pomiedzy partnerami projektu. 

3.  Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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