
UCHWAtA Nr XXX1/210!2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 21 czerwca 2017 roku 

w sprawie przyj~cia do realizacji projektu pn. : " Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo" 

dofinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spoteclnego, ztoionego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej X "Edukacja dla rOlwoju regionu", Dzialania 10.1 "Edukacja og61na i przedszkolna", 

Poddziatania 10.1.1 "Edukacja og61"a (w tym W szkolach zawodowych)" 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorzildzie 

gminnym (Oz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz . U. z 2016r., pOI. 1870 ze zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, 

co nast~puje: 

§ 1. 

Przyjmuje si~ do realizacji projekt pn.: " Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo" dofinansowany 

ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, zloiony w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X "Edukacja dla 

rozwoju regionu", Dzialania 10.1 " Edukacja og61na i przedszkolna", Poddzialania 10.1.1 " Edukacja 

og61na (w tym w szkolach zawodowych)". 

§ 2. 

Wartosc dofinansowania projektu wynosi 1 865 017,20 zl (stownie: jeden milion osiemset szescdziesiqt 

pi~c tysi~cy siedemnascie zlotych 20/100). 

§ 3. 

Planowany okres realizacji projektu 01.09.2017 r. - 30.06.2019 r. 

§ 4. 

Projekt bE;'dzie realizowany w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie, w Szkole 

Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, w Szkole Podstawowej im. J. Brodeckiego 

w Polesiu, w Gimnazjum 1m. Armii Krajowej w Baboszewie. 

§ s. 
Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 6. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjE;'cia. 

PRZF.WO ),' C;Z~C ADY 

Slml'lml/ I r Go czycki 



UZASADNIENIE 

do UCHWAlY Nr XXXI/210/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 21 czerwca 2017 roku 

Zloiony przez GminE;' Baboszewo wniosek 0 dofinansowanie nr RPMA.l0.01.0l·14-7371j16 

pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo" w ramach konku rsu zamkn iE;'tego 

nr RPMA.1O.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Dzialania 

10.1 "Edukacja ogolna i przedszkolna", Poddzia lania 10.1.1 "Ed ukacja ogolna (w tym w szkofach 

zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, uzyska l dofinansowanie ze srodk6w Europejskiego FunduslU Spolecznego w wysokosci 

1865017,20 zl (slownie: jeden milion osiemset szescdziesiqt piE;'c t ysiE;'cy siedemnascie zlotych 20/100) . 

Projekt realizowany bE;'dzie w terminie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. Celem gl6wnym projektu jest 

wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, wiasciwych postaw i umiejE;'tnosci (kreatywnosci, 

innowacyjnosci, pracy zespolowej, przedsiE;'biorczosci) niezbE;'dnych na rynku pracy. 

PrzyjE;'cie uchwaiy zatwierdzajqcej projekt jest niezbE;'dne do podpisania umowy 

o dofinansowanie. 


