
          PROJEKT 

Uchwała Nr XXXVI/…………………/2018 
Rady Gminy Grodziec  

z dnia 18 stycznia 2018 roku 
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 lipca 2016 roku                   
w sprawie przystąpienia Gminy Grodziec do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja – działanie       
8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 

            Na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W § 1 Uchwały Nr XIX/127/2016 zapis o treści: 

„Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Grodziec do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzamy 
horyzonty – wsparcie szkół podstawowych powiatu konińskiego” w charakterze partnera projektu” 

zastępuje się zapisem o treści: 

„Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Grodziec do realizacji projektu pod nazwą „Poznawać, 
Doświadczać, Rozumieć – wsparcie szkół podstawowych w gminach powiatu konińskiego”                        
w charakterze partnera projektu”. 

2. W § 2 Uchwały Nr XIX/127/2016 zapis o treści: 

„Zespół Szkół w Grodźcu – Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu” zastępuje się 
zapisem: 

„- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu”. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Opracował: 
Wiesława Szeflińska 
 

         Przewodniczący 
                Rady Gminy Grodziec 
        

                    Mariusz Woźniak 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXVI/……2018 

Rady Gminy Grodziec 
z dnia 18 styczna 2018 roku 

 
W 2016 roku Uchwałą Nr XIX/127/2016 Rada Gminy Grodziec wyraziła zgodę na przystąpienie 
Gminy Grodziec do realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 
Edukacja – działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – 
projekty konkursowe. W ramach zawartej umowy o partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu 
dla 4 gmin w tym dla Gminy Grodzie złożyła Firma Leader School. Wniosek ten nie został 
zakwalifikowany            do dofinansowania. W grudniu 2017 roku ponownie został ogłoszony konkurs 
na poddziałanie 8.1.2.       i ponownie firma Leader School w partnerstwie z gminami złożyła wniosek 
konkursowy. Zmieniona została nazwa projektu z „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół 
podstawowych powiatu konińskiego” na „Poznawać, Doświadczać, Rozumieć – wsparcie szkół 
podstawowych w gminach powiatu konińskiego”. Ponadto w ramach przeprowadzonej reformy 
oświatowej zlikwidowany został Zespół Szkół w Grodźcu w związku z tym projekt realizowany 
będzie przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu i Szkołę Podstawową im Kornela 
Makuszyńskiego w Królikowie. 
W ramach realizacji projektu Gmina Grodziec zobligowana jest do wniesienia wkładu własnego 
niepieniężnego w postaci kosztów udostępnienia sal szkolnych. 
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne. 
 
 
         Przewodniczący 
                Rady Gminy Grodziec 
        

                    Mariusz Woźniak 

 

 


