UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża
się
zgodę
na
podjęcie
przez
Gminę
Będzino
współdziałania
z Gminą Karlino, Miastem Białogard, Gminą Tychowo, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą Będzino,
Gminą Manowo, Gminą Mielno, Gminą Polanów, Gminą Sianów, Gminą Świeszyno, Gminą Ustronie
Morskie,
Powiatem
Białogardzkim
i Powiatem
Kołobrzeskim
w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Będzino do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 33 ust.
5 ustawy
z dnia
11 lipca
2014 r.
o zasadach
realizacji
programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.
z
2018 r.,
poz. 1431),
określającego
zasady
współdziałania
przy
realizacji
projektu,
o którym mowa w ust. 1.
3. Funkcję Lidera Partnerstwa będzie pełnić Gmina Miasto Koszalin.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Będzinie
Barbara Grudzień
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Uzasadnienie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 8.4 RPO w zakresie wspierania kształcenia ogólnego oraz upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Termin składania wniosków mija 2 kwietnia 2019 roku. Kwota środków przeznaczona na
dofinansowanie realizacji projektów w konkursie wynosi 5 467 087,08 zł. Uwzględniając wymagany wkład
własny (10%) wartość realizowanego projektu wynosi około 6 074 540,00 zł. Dla Gminy Będzino są to
odpowiednio wartości: 154 416 zł i 16 985, 76 zł (wkład własny 15%).
Gmina Będzino bierze udział w projekcie na zasadzie partnerstwa, planowane jest wyposażenie pracowni
komputerowych dwóch szkół podstawowych (Tymień i Dobrzyca), oraz przeprowadzenie szeregu zajęć
w tych placówkach ( w ramach TiK), mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych (rozwój
zainteresowań, przyswajanie wiedzy, jej wykorzystanie pod kątem rynku pracy i rozwoju osobistego).
Zgodnie z kryteriami naboru, dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty partnerskie, które
obejmować będą swoim zasięgiem szkoły z terenu co najmniej dwóch powiatów, w tym co najmniej dwie
szkoły z każdego z tych powiatów. Oznacza to, że żadna z gmin nie może samodzielnie realizować projektu
w ramach Działania 8.4.
Z
tego
powodu
wstępnie
zostały
podjęte
rozmowy
z zainteresowanymi
gminami
w zakresie określenia możliwości opracowania i realizacji projektu partnerskiego. Dotychczas, oprócz
Gminy Miasto Koszalin, gotowość udziału w partnerstwie zgłosił Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzeski
i 12 gmin:
1) z powiatu koszalińskiego: Biesiekierz, Bobolice, Gmina Będzino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów,
Świeszyno;
2) z powiatu białogardzkiego: Karlino, Białogard (miasto), Tychowo;
3) z kołobrzeskiego: Ustronie Morskie.
W ramach trwającego naboru możliwe jest realizowanie projektu polegającego na:
1) kształceniu u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy;
2) doskonaleniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
3)
indywidualizacji
pracy
z uczniem
i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego;

ze

specjalnymi

potrzebami

rozwojowymi

4) tworzeniu i wdrażaniu programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości
i innowacyjności na poziomie Edukacji szkolnej (w tym w zakresie umiejętności uniwersalnych) – m.in.
w postaci zakupu niezbędnego wyposażenia, prowadzenia zajęć, przygotowania nauczycieli do prowadzenia
takich zajęć;
5) tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
6) korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
Aby możliwe było podjęcie współdziałania z wymienionymi jednostkami samorządu terytorialnego przy
realizacji projektu partnerskiego, wymagane jest podjęcie przez Radę Gminy w Będzinie przedłożonego
projektu uchwały.
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