
 

 

 

UCHWAŁA Nr LXIII/557/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 19 października 2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu  

pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie”  

    
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8  oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Karczewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Poddziałania 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 § 2. 1. Łączna kwota wydatków na realizację projektu wynosi: 413.822,50 zł w tym 

kwota dofinansowania: 393.122,50 zł oraz wkład własny w łączonej kwocie:  20.700,00 zł. 

 2. Planowany okres realizacji projektu od 01.08.2019r. do 31.08.2020r. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i 

poz. 1432. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Gmina Karczew w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020r., będzie 

realizowała projekt pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 Całkowita wartość projektu wynosi 413.822,50 zł, wysokość dofinansowania wynosi 

393.122,50 zł, a wkład własny Gminy Karczew to 20.700,00 zł. Wsparciem w ramach 

projektu objęci zostaną uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie. 

 Uchwała zatwierdzającą powyższy projekt jest konieczna do zawarcia umowy 

o dofinansowanie jego realizacji pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych a Gminą Karczew. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, podjęcie uchwały 

jest uzasadnione. 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

   Danuta Trzaskowska 

 


