
UCHWAŁA Nr XXIV/199/17 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów 
szkół w Gminie Dygowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§1.  

Zatwierdza się do realizacji przez Gminę Dygowo projekt  pn. „Kompetencje kluczowe 
źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo”, nr projektu:                         RPZP.08.04.00-
32-K007/16, współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi Priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
 
§2.   

Realizacja projektu określonego w §1 nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Szczecinie (Instytucją Pośredniczącą). 
 
§3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 
 
§4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE                                                                                                                             

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII Edukacja) został ogłoszony konkurs 
na projekty edukacyjne, do którego Gmina Dygowo opracowała i przedłożyła projekt pn. 
„Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo”. Niniejszy 
projekt uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Oceny Projektów i z wynikiem 97 punktów znalazł 
się na liście rankingowej projektów, które zostały  wybrane do dofinansowania. Przyznana 
kwota dofinansowania wynosi 879 396,00 zł. Realizacja projektu nie wymaga zaangażowania 
wkładu własnego finansowego z budżetu gminy. W projekcie zaplanowano wkład własny na 
poziomie  5 %  wartości projektu jako wkład niepieniężny (koszt użytkowania sal podczas zajęć 
dodatkowych w szkołach). Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno 
– przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu 
indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły podstawowe na terenie 
gminy Dygowo oraz klasy gimnazjalne. Ramy czasowe realizacji projektu – 1 września 2017r. 
– 30 czerwca 2019r.  W ramach projektu zostało zaplanowane doposażenie wszystkich szkół w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne,  zajęcia  rozwijające  dla uczniów zdolnych, zajęcia 
wspomagające dla uczniów słabych oraz szkolenia dla nauczycieli.  

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą 
jest przedłożenie szeregu dokumentów, w tym uchwały Rady Gminy Dygowo o zatwierdzeniu 
projektu do realizacji.  
 


