
  /PROJEKT/

    

Uchwała Nr ………. 2021 

Rady Miasta Milanówka 

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.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Rada Miasta Milanówka upoważnia Burmistrza Miasta Milanówka do zawarcia porozumień, 

w tym występowania jako 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 Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  

    Rady Miasta Milanówka 

Kamil Bialik



Uzasadnienie 

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. 

  

W związku z trwającym naborem w konkursie nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-

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 (Technologie informacyjno-komunikacyjne) 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 Partner oraz współdziałania w ramach  partnerstwa 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (znajdującymi się na obszarze ZIT WOF). 

Liderem projektu ma być gmina Nadarzyn, a planowanymi partnerami: Żyrardów, Grodzisk 

Mazowiecki, Milanówek, Michałowice, Brwinów i Ożarów Mazowiecki. Partnerstwo  

w projekcie jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż promowane będą projekty 

obejmujące jak największą liczbę wspartych szkół prowadzących kształcenie ogólne w formie 

on-line  

z wykorzystaniem TIK w gminach, na terenie których realizowany będzie projekt. 

W ramach przedmiotowego projektu Gmina Milanówek planuje zrealizować projekt  

z uwzględnieniem potrzeb publicznych placówek oświatowych (szkoły podstawowe) 

działających na terenie Gminy Milanówek. 



Wydatki kwalifikowane mogą stanowić koszty zakupu m.in. prac przygotowawczych, 

adaptacji pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu, 

urządzeń cyfrowych, ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego, 

oprogramowania,  pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie edukacji, koszty 

informatycznego doradztwa technicznego integralnie związane z  realizacją projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów wynosi 80% kosztów kwalifikowanych 

projektu. Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania projektu nie została określona. 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Szpuda 


