UCHWAŁA NR XLV/326/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
pn. "Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt nr RPZP.08.02.00-32-K028/17 pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą
na udaną przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
§ 2. Łączna kwota na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynosi 1 137 840,66 zł (słownie: jeden milion
sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści 66/100 złotych), z czego 90% stanowi kwota dofinansowania, a
10% stanowi wkład własny Gminy Sławno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Gmina Sławno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną
przyszłość” w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-32-K028/17, oś priorytetowa VIII Edukacja RPO WZ 20142020, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
W dniu 10 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Sławno wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Szczecinie w sprawie uwzględnienia ww. projektu do dofinansowania. Realizacja projektu będzie
współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest doskonalenie kształcenia uczniów szkół gminnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do
przyszłego zatrudnienia.
Wartość projektu wynosi 1 137 840,66 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 024 047,27 zł, a wkład własny
113 793,39 zł.
Projektem zostaną objęte placówki szkolne z terenu gminy Sławno tj. Szkoła Podstawowa w Bobrowicach,
Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa w Sławsku,
Gimnazjum w Sławsku oraz Gimnazjum we Wrześnicy.
Jednym z wymogów formalnych, koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest złożenie
uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, zatwierdzającej projekt współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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