
UCHWAŁA NR 340 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Równy start dla 

najmłodszych” 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.: „Równy start dla najmłodszych” 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  30.06.2020 r. do 25.06.2021 r. 

3. Łączna wysokość projektu wynosi: 709 365,34 PLN, w tym: 

3.1. wnioskowane dofinansowanie: 602 960,53 PLN 

3.2. wkład własny: 106 404,81 PLN, w tym: 

3.2.1 wkład własny niepieniężny: 106 404,81 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 340 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Równy start dla najmłodszych” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

Dyrektor Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie wystąpiła z wnioskiem 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu 

pn. „Równy start dla najmłodszych” (suma kontrolna wniosku: 01d6 6dd2 5e80 a537, 

nr wniosku RPWP.08.01.01-30-0061/19) 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. W dniu 09.04.2020 r. pani 

dyrektor wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Konina o wprowadzenie projektu do 

budżetu. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 30.06.2020 roku do 25.06.2021 roku. Całkowita 

wartość projektu wynosi 709 365,34 zł, z czego 106 404,81 zł to wkład własny 

niepieniężny z przeznaczeniem na wynajem sali do prowadzenia zajęć indywidualnych dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

Celem głównym projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez rozszerzenie 

oferty przedszkola o zajęcia specjalistyczne zwiększające szanse edukacyjne dzieci, czyli 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wzrost ich umiejętności 

poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 

12 nauczycieli. Wsparcie skierowane jest dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta 

Konina i powiatu konińskiego. Do placówki trafiają dzieci z Autyzmem, Zespołem 

Aspargera, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołu łamliwego chromosomu X, 

niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, 

nadpobudliwością psychoruchową, opóźnieniem rozwoju, niepełnosprawnością 

sprzężoną, dzieci niedowidzące, niedosłyszące i wszelkimi innymi 

niepełnosprawnościami, dlatego tak ważne jest aby pozyskiwać środki finansowe 

z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz na 

doposażenie bazy lokalowej przedszkola. 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji przedszkolaków, które są 

powiązane z rynkiem pracy, zwiększą się ich umiejętności i wiedza, a nowoczesne metody 

nauki przyczynią się do zwiększenia kreatywności. 

Zgodnie z założonymi celami udział w projekcie przyczyni się do lepszego oddziaływania 

na dziecko i jego rodzinę, a nabyte przez nauczycieli umiejętności i doświadczenia, 

zostaną przeniesione na wykształcenie podstawowych umiejętności. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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