
UCHWAŁA NR 339 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „DOBRE 

PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 1295 ze zm.) – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” 

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. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r. 

3. Łączna wysokość projektu wynosi: 422 553,46 PLN, w tym: 

3.1. wnioskowane dofinansowanie: 359 170,44 PLN 

3.2. wkład własny: 63 383,02 PLN, w tym: 

3.2.1 wkład własny pieniężny: 63 383,02 PLN. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 339 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dyrektor Przedszkola nr 4 Biały konik w Koninie wystąpiła z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn.: 

„DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” (suma kontrolna wniosku: 057c edd1 

2e66 4969, nr wniosku RPWP.08.01.01-30-0011/19) w ramach Programu WRPO na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskich. W dniu 09.04.2020 roku 

otrzymała informację z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 

że złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Dnia 09.04.2020 

r. pani dyrektor wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Konina o wprowadzenie projektu 

do budżetu. 

Projekt jest realizowany od 01.07.2019 roku do 31.08.2020 roku. Całkowita wartość 

projektu wynosi 422 553,46 zł, z czego 63 383,02 zł to wkład własny pieniężny (opłata  

za żywienie dzieci). 

Przedmiotem projektu było utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 

dzieci 3 i 4-letnich zamieszkałych na terenie miasta Konin oraz stworzenie warunków do 

prowadzenia zajęć z dziećmi. Na cele funkcjonowania dwóch nowych oddziałów 

przedszkolnych zaadaptowano pomieszczenia po byłym gimnazjum sąsiadującym z 

budynkiem Przedszkola nr 4. W ramach prac modernizacyjnych wyremontowano 2 sale 

dydaktyczne, wyposażono je w pomoce dydaktyczne, meble oraz niezbędne sprzęty, 

dokonano zakupu wyposażenia szatni, zaplecza kuchennego, łazienki oraz doposażono 

plac zabaw. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji dla 23 nauczycieli do 

prowadzenia zajęć przedszkolnych i dodatkowych (np. indywidualna terapia Biofeedbeck, 

zajęcia z psychologiem i pedagogiem, zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową 

oraz ogólnorozwojowe). 

Realizacja projektu spowodowała zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, 

co jest zgodne z Programem Strategicznym 6. Edukacja dla innowacji, cel główny: 

unowocześnienie i zwiększenie innowacyjności szkół oraz przedszkoli tak, aby 

kształtowały one umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy poprzez 

utworzenie dodatkowych oddziałów.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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