Projekt z dnia 17 marca 2021 r

UCHWAŁA NR.......
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia............................ 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej

realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E - usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi

dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do
szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem

TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej

w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID - 19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zawarcia porozumień, w tym występowania
jako Lider/Partner, współdziałania w ramach partnerstw z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego (znajdującymi się na obszarze ZIT WOF) w sprawie wspólnej realizacji

projektu w ramach Działania 2.1 E - usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza

w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego
wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie

możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem
powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID - 19 w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

§2.

Sygnatariusze porozumienia zapewnią własny wkład finansowy, określony w odrębnych

uchwałach, na realizację projektu, o którym mowa w §1.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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-115/21, ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,

w ramach Działania 2.1 E - usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach
ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego
wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie

możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem

powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID - 19 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, planowane jest złożenie wniosku

aplikacyjnego, w tym występowania jako Lider/Partner oraz współdziałania w ramach

partnerstwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (znajdującymi się na obszarze

ZIT WOF).
W ramach przedmiotowego projektu Miasto Żyrardów planuje zrealizować projekt

z uwzględnieniem potrzeb publicznych placówek oświatowych (szkoły podstawowe)
działających na terenie miasta Żyrardowa.

Warunkiem podpisania Porozumienie, a co za tym idzie, złożenia wniosku aplikacyjnego jest

stosowana uchwała.

iicjan Krzysztof

