UCHWAŁA NR LII/688/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubicz do projektu partnerskiego „EUgeniusz w świecie 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego
w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IŻ.00-04-177/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie
ogólne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1492) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Lubicz do projektu partnerskiego pn. „EU-geniusz
w świecie 3D” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS, złożonego na konkurs nr
RPKP.10.02.02-IŻ.00-04-177/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne
§ 2. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Powiatem Toruńskim i innymi
gminami powiatu.
§ 3. Główne działania projektu będą dotyczyły:
1) zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych;
2) realizacji zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D;
3) szkoleń dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek
3D oraz programowania;
4) zakupu doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego.
§ 4. Wartość projektu dla Gminy Lubicz wynosi 1 198 415,00 zł, w tym wysokość wkładu własnego dla
Gminy Lubicz to 179 762,25 zł.
§ 5. Rolę lidera projektu będzie pełnić Powiat Toruński.
§ 6. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy, a także prawa i obowiązki partnerów
w celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1. zostaną uregulowane w umowie partnerskiej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
określony w § 65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie
Powiat Toruński w partnerstwie z naszą gminą i innymi gminami powiatu przygotował i złożył wniosek
o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS na konkursu nr
RPKP.10.02.02-IŻ.00-04-177/18.
Projekt jest aktualnie w trakcie oceny. Realizacja przewidziana jest na lata 2020-2023. Projekt zakłada
prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem drukarek 3D, zakup sprzętu dla szkół i szkolenia w tym
zakresie dla nauczycieli.
Wartość projektu dla Gminy Lubicz wynosi 1 198 415,00 zł, w tym wysokość wkładu własnego dla
Gminy Lubicz to 179 762,25 zł.
Jeżeli projekt zostanie pozytywnie oceniony, to trzeba będzie podpisać umowę partnerską, dlatego
istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Id: 09A55584-FB96-406F-83D4-05519D66CC52. Uchwalony

Strona 1

