
UCHWAŁA NR XXV/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod nazwą 
„Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 
142. poz. 1591 z późn.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod nazwą „Indywidualizacja 
nauczania w Makowie Mazowieckim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nr projektu KL/17367/12/9.1.2. 

2. Wartość projektu brutto wynosi 234.480,40 zł. 

3. Kwota dofinansowania wyniesie 234.480,40 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Uzasadnienie

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych ogłosiła konkurs 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs Miasto Maków Mazowiecki złożyło projekt pod nazwą 
„Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim”. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pismem Nr MJWPU.WOM-P.430-17367/12 z dnia 
5 listopada 2012 r. poinformowała o przyjęciu złożonego wniosku do realizacji. 

Celem głównym projektu jest wsparcie, w okresie realizacji projektu, indywidualnego rozwoju uczniów 
w Makowie Mazowieckim dostosowanego  do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla dzieci z zaburzeniami i zajęcia 
dodatkowe rozwijające w klasach I- III Szkoły Podstawowej Nr 1 i szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie 
Mazowieckim. Ponadto szkoły zostaną doposażone w pomoce edukacyjne do realizacji zajęć z indywidualizacji 
nauczania. 

Wartość projektu wynosi 234.480,40 zł. Dofinansowanie wyniesie 234.480,40 zł. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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