
 

 

UCHWAŁA NR ………/……/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ……………….. 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Trójka w Europie – 

europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506, z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia pn. Trójka w Europie – 

europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

§ 2. Szacunkowa wartość zadania realizowanego przez Gminę Gołdap, o którym mowa  

w § 1, wyniesie 187 236,00 zł, z czego planowane finansowanie zadania nastąpi:   

1) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 176 544,82 zł,  

2) dotacja celowa z budżetu krajowego – 10 691,18 zł,  

§ 3. Realizatorem Przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki  

w Gołdapi. 

§ 4. Planowany termin realizacji zadania określa się na lata 2019-2020.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Wojciech Hołdyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Gmina Gołdap złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu 

Ponadnarodowa mobilność uczniów. 

 

Celem Programu jest umożliwienie uczniom gołdapskich szkół nawiązania 

międzynarodowych kontaktów z rówieśnikami w innych europejskich krajów, doskonalenie 

języka obcego, poznawanie innych europejskich kultur. 

Projekt polegał będzie na organizacji dwóch tygodniowych wyjazdów na Węgry, każdy dla 

20 uczniów oraz kadry pedagogicznej.  

 

Projekt sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Wiedza – Edukacja -  

-Rozwój EFS. 

 

Całkowita wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 187 236zł stanowi 100% jego 

wartości. 

 

 

 

 
 

 


