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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 7131)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Miasto Białystok projektu pn.: „Aktywna szkoła na piątkę” zwanego 
dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, 
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, złożonego na 
konkurs numer RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19. 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Białystok umowy partnerskiej z ECDS Polska Sp. z o.o. 
w Białymstoku (zwanym dalej Liderem), na wspólną realizację Projektu. 

§ 3. Miasto Białystok występuje w Projekcie w charakterze Partnera. W imieniu Miasta Białystok zadania 
Partnera w Projekcie będą realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Białymstoku. 

§ 4. Wkład własny Miasta Białystok w formie rzeczowej oraz szczegółowe warunki realizacji Projektu w tym 
sposób przekazywania oraz rozliczania pozyskanych środków, zostanie określony w umowie partnerskiej, 
a nawiązanie współpracy uzależnia się od uzyskania dofinansowania oraz zawarcia przez Lidera umowy 
o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, którą jest Zarząd Województwa Podlaskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu

Projekt partnerski „Aktywna szkoła na piątkę”, został złożony w odpowiedzi na konkurs numer RPPD.03.01.02-
IZ.00-20-001/19, ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczący dofinansowania projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt został
pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do etapu negocjacji. Warunkiem zawarcia umowy partnerskiej
i podpisania umowy o dofinansowanie, jest wyrażenie zgody na realizację projektu przez Radę Miasta Białystok.
W projekcie jako Partner w imieniu Miasta Białystok, będzie brała udział Szkoła Podstawowa Nr 28 im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warmińskiej 55. Szkoła, jako Partner
będzie miała za zadanie przeprowadzenie rekrutacji uczniów oraz stworzenie harmonogramu zaplanowanych zajęć.

Wartość projektu wynosi 772 029,87  zł, w tym wartość dofinansowania 693 211,47 zł, z czego kwota 656
225,39 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 36 986,08 zł ze środków Budżetu Państwa.
Wnioskodawcą Projektu (Liderem) jest ECDS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Białymstoku przy ul. Św. Rocha 12 lokal 8. Do zadań Lidera należeć będzie prowadzenie dokumentacji,
rozliczanie projektu, przygotowywanie przetargów i zapytań ofertowych. Wartość budżetu projektu zaplanowana
po stronie Lidera: 459 419,47 zł, wartość budżetu projektu po stronie Partnera: 312 610,40 zł. Wymagany
konkursem wkład własny do projektu w wysokości 78 818,40 zł (minimum 10% wydatków kwalifikowalnych),
zostanie wniesiony przez Partnera w formie rzeczowej (wykorzystanie sal szkolnych do realizacji zajęć
zaplanowanych w projekcie, skierowanych do uczniów placówki). Planowany okres realizacji projektu:
01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Głównym celem projektu będzie rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, językowych,
informatycznych oraz kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, przedsiębiorczości wśród 280 uczniów
placówki (130 dziewczynek, 150 chłopców) oraz podwyższenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W
ramach projektu zorganizowane zostaną w szkole zajęcia dodatkowe: językowe, informatyczno-programistyczne,
matematyczne, chemiczne, logopedyczne oraz zajęcia dotyczące wspomagania ucznia autystycznego oraz uczniów
z niepełnosprawnością sprzężoną. Realizowane zajęcia będą wyrównywać szanse i podnosić kompetencje oraz
rozwijać zainteresowania uczniów uzdolnionych.

Założona w projekcie współpraca w ramach projektu pn. „Aktywna szkoła na piątkę” przyczyni się do uzyskania
wielu korzyści po stronie placówki, jej uczniów oraz kadry, tj. : stypendia dla 7 najlepszych uczniów klas VII –
VIII na okres 10 miesięcy, przygotowujących się do konkursów przedmiotowych, wyposażenie szkoły w sprzęt
elektroniczny (40 laptopów, 30 tabletów, 5 komputerów stacjonarnych, 2 drukarki, tablety graficzne, bindownica
elektryczna, oprogramowanie, rzutniki, monitory, głośniki, słuchawki komputerowe, 4 zestawy robotów Lego
Mindstorms, itp.). Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (m.in. dygestorium, stół demonstracyjny,
mikroskopy, modele owadów, lornetki, teleskopy, gry matematyczne, uproszczone lektury do nauki języka
angielskiego, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, globusy, bryły, pomoce do terapii logopedycznej,
pomoce do terapii uczniów ze spectrum autyzmu, itd.). W zakresie podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej
zaplanowano szkolenia nauczycieli z wykorzystania TIK oraz studia podyplomowe z zakresu „Terapii i edukacji
osób ze spektrum autyzmu”.
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