
UCHWAŁA Nr 153 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „BAWIĄC SIĘ 

POZNAJĘ ŚWIAT” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1307 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się do realizacji projekt pn.: „BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ ŚWIAT”  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

1. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r. 

2. Całkowita wartość projektu wynosi: 358 128,58 PLN, w tym: 

3.1. wnioskowane dofinansowanie: 304 409,29 PLN 

3.2. wkład własny: 53 719,29 PLN, w tym: 

3.2.1 wkład własny pieniężny: 14 119,29 PLN 

3.2.2 wkład własny niepieniężny: 39 600,00 PLN. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 153 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ ŚWIAT” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dyrektor Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie Pani Alina Zimna wystąpiła  

z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ ŚWIAT”  

(suma kontrolna zaakceptowanego wniosku: 7b82 20a3 dc0f cc32, nr wniosku 

41/RPWP.08.01.01.-IŻ.00-30-001/18), który został zaakceptowany przez Komisję Oceny 

Projektów w Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym 2014+, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

i otrzymał dofinansowanie w kwocie 304 409,29 zł.  

Całkowita wartość projektu wynosi 358 128,58 zł, z czego 53 719,29 zł to wkład własny, 

w tym wkład własny niepieniężny: 39 600,00 zł (użyczenie sal dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć) oraz wkład własny pieniężny w kwocie: 14 119,29 zł 

(z przeznaczeniem na zakup materiałów).  

Przedmiotem projektu jest utworzenie 17 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 

dzieci 3-letnich z terenu Miasta Konina oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć 

z dziećmi. Na cele funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego zostaną 

dostosowane istniejące sale dydaktyczne, kuchnia, zaplecza sanitarne oraz otoczenie 

przedszkolne. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji nauczycieli do 

prowadzenia zajęć przedszkolnych i dodatkowych. W ramach zadania oprócz podstawy 

programowej będą realizowane zajęcia wyrównujące deficyty w rozwoju dziecka na 

poziomie edukacji przedszkolnej. 

Ze względu na fakt, że wychowaniem przedszkolnym są objęte dzieci w wieku 3 - 7 lat 

a obowiązkiem gminy jest zapewnienie tym dzieciom miejsc w przedszkolach, podjęcie 

uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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