
 

 

UCHWAŁA Nr  XLII/378/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą 

Karczew, a firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek oraz gminami  

Góra Kalwaria, Piaseczno, Wiązowna, Ząbki i Zielonka, dotyczącej realizacji 

projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”   

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew, 

a firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek oraz gminami z terenu Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Województwa Mazowieckiego: Góra Kalwaria, Piaseczno, Wiązowna, Ząbki 

i Zielonka w okresie sierpień 2017 r. – sierpień 2018 r., dotyczącej realizacji projektu pn. 

„Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”, w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Zasady współpracy określone będą w umowie o partnerstwie, przy czym wyraża się 

zgodę na pełnienie przez Gminę Karczew funkcji partnera projektu i złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu, którego liderem będzie firma Mały Inżynier Ewa Bednarek. 

 

  § 2. Gmina Karczew, jako partner projektu będzie się ubiegać o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 

  § 3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Burmistrza 

Karczewa do zawarcia umowy partnerskiej. 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

     

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r., poz. 730 i 935. 



     

 

UZASADNIENIE 

 

Zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew, a Partnerami, dotyczącej 

realizacji projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” jest wynikiem realizacji 

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 2014-2020”. Za cel projektu stawia się rozwój kompetencji kluczowych i 

umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości 

procesu kształcenia w placówkach. Wartość projektu wynosi 1.998 811,20 zł, przy czym 

wkład własny Gminy Karczew to 10.000,00 zł, które jednocześnie zostają zabezpieczone w 

budżecie na rok 2017 w wysokości 5.000 zł oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez rozwój kompetencji kluczowych i 

właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów, poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami 

pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym. Nastąpi doposażenie w 

sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. 

W ramach projektu przewidziano:  

 kształcenie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw i umiejętności; 

  tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;  

 korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych. 

Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o 

środki unijne z RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 


