
UCHWAŁA NR XII/241/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do wspólnej realizacji projektu pn. 
“Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.)2) Rada Miasta Gdyni uchwala,co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Zdolni z Pomorza”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Współpraca polegać będzie na podejmowaniu działań służących systemowemu wspieraniu uczniów 
uzdolnionych z terenu województwa pomorskiego – w tym mieszkańców Gminy Miasta Gdyni,
w oparciu o program zbudowany w trakcie realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. 
poz. 871.

2) Zmiana tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 378, poz. 1130
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UZASADNIENIE

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) 
w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem 
operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu 
albo umowie o partnerstwie.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, stanowiącą załącznik do Uchwały
Nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r., rozwój systemowego 
wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie uzdolnionych) stanowi jeden 
z kierunków działania (2.3.3) w celu operacyjnym 2.3 „Efektywny system edukacji”.

W latach 2012-2013 Gmina Miasta Gdyni współpracowała z Województwem Pomorskim przy realizacji 
projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Zgodnie z pkt 8.5 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik 
nr 2 do uchwały nr 434/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 627/54/15
z dnia 30 czerwca 2015 roku, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego został wskazany jako beneficjent projektu pozakonkursowego pn.: „Zdolni z Pomorza”, zwanego 
dalej „Projektem”, w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Grupę docelową 
Projektu stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni, ich nauczyciele, psychologowie
i pedagodzy oraz rodzice/opiekunowie.

Ze względu na zakres tematyczny oraz rozmiary Projektu zasadne jest realizowanie tego przedsięwzięcia 
w partnerstwie. Do współpracy Województwo Pomorskie zaprosiło powiaty z terenu województwa 
pomorskiego oraz szkoły wyższe. Stosowne listy intencyjne zostały podpisane w dniu 6 lipca 2015 r. 
Szczegółowe zasady udziału Partnerów w Projekcie zostaną ustalone w porozumieniu lub umowie
o partnerstwie, zawieranej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1146 z późn. zm.). przy czym udział partnera miasta Gdyni nie będzie miał charakteru finansowego.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

OE.042.8.2015
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