
UCHWAŁA NR V/40/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 21 marca 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpieniem do partnerskiego projektu „EU-geniusz 

w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 206 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 

1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)  uchwala się, co następuje: 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasto Chełmża do partnerskiego 

projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

     § 2. Źródłem finansowania projektu są środki Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gminy 

Miasta Chełmży. Wysokość wkładu własnego wynosi 15% ogólnej wartości projektu, na 

który składają się wszyscy partnerzy projektu proporcjonalnie do wysokości wsparcia jakie 

otrzymają w projekcie. Wartość wkładu własnego przypadająca dla Gminy Miasta Chełmży 

wynosi 9 735,90 zł w latach 2019 -2023. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr V/40/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpieniem do partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 

3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 W związku z zamiarem przystąpienia i realizacją partnerskiego projektu „EU-geniusz 

w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest wyrażenie zgody 

organu gminy. Celem powyższego projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-

przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-

Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 

213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego do 

30.06.2023 r. Z Gminy Miasta Chełmży ze wsparcia projektowego skorzysta Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Chełmży. 

Główne działania projektu:  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z 

zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 

- zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i 

wykorzystania drukarek 3D oraz programowania 

- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z 

wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne). Wymagany wkład własny dla naszego miasta 

w poszczególnych latach wynosi: 

     

 

rok wartość projektu wkład własny 

 

 

2019 23 000,00 zł 3 450,00 zł 
 

 

2020 17 756,00 zł 2 663,40 zł 
 

 

2021 9 660,00 zł 1 449,00 zł 
 

 

2022 9 660,00 zł 1 449,00 zł 
 

 

2023 4 830,00 zł 724,50 zł 
 

 

razem 64 906,00 zł 9 735,90 zł 
 

     W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 


