
UCHWAŁA Nr 71 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 lutego 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetencje 

kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” , w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1307) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt pt. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju 

uczniów z K OSI”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 25.03.2019 r. do 30.06.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 570.786,45 zł. 

4. Dofinansowanie wynosi: 542.247,12 zł.   

5. Wkład własny w wysokości 28.539,33 zł. 

§ 2. 

1. Projekt, o którym mowa w § 1, jest projektem partnerskim, realizowanym w ramach 

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI). 

2. Liderem projektu jest Powiat Koniński, a partnerem jest Miasto Konin.   

3. Miasto Konin przekaże zadania do realizacji projektu jednostkom podległym 

w drodze Pełnomocnictwa, wydanego przez Prezydenta Miasta Konina na 

podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 71 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 lutego 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. : „Kompetencje kluczowe szansą 

rozwoju uczniów z K OSI” , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W wyniku podwyższenia kwoty przeznaczonej na Mandat Terytorialny dla K OSI,  

w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne - projekty konkursowe), 

projekt pt. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”, uzyskał 

dofinansowanie.  

Zgodnie z treścią Porozumienia nr 1/WR/2017 z dnia 19.12.2017 r., zadania w ramach 

projektu zostaną przekazane do realizacji przez Lidera (Powiat Koniński) i Partnera 

projektu (Miasto Konin) podległym sobie jednostkom, w zakresie określonym we wniosku 

zgodnie z poniższym założeniem tj.  

Powiat Koniński (Lider projektu):  

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 

Miasto Konin (Partner):   

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 

Głównym celem projektu jest zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli  

4 szkół (licea ogólnokształcące) poprzez: 

Zajęcia dodatkowe dla 192 uczniów (koła zainteresowań, warsztaty naukowe  

w terenie, zajęcia wyrównawcze) oraz specjalistyczne dla 32 uczniów. 

Doradztwo zawodowe dla 163 uczniów. 

Studia podyplomowe dla 45 nauczycieli. 

Doposażenie 4 pracowni (w tym prace adaptacyjne). 

Szkolenia dla nauczycieli (prowadzenie zajęć metodą eksperymentu, innowacyjne metody 

nauczania oraz praca z uczniem uzdolnionym i z trudnościami).  

W związku z powyższym wskazane jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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