
UCHWAŁA NR 341 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Edukacja bez barier” 

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.: „Edukacja bez barier” 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  01.04.2020 r. do 31.08.2021 r. 

3. Łączna wysokość projektu wynosi: 305 180,00 PLN, w tym: 

3.1. wnioskowane dofinansowanie: 259 403,00 PLN 

3.2. wkład własny: 45 777,00 PLN, w tym: 

3.2.1 wkład własny pieniężny: 29 484,00 PLN 

3.2.2 wkład własny niepieniężny: 16 293,00 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 341 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Edukacja bez barier” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dyrektor Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie Pani Ewa Siwek wystąpiła z wnioskiem 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn.: 

„Edukacja bez barier” (suma kontrolna wniosku: 574 229a 462e 6067, nr wniosku 

RPWP.08.01.01-30-0023/19) 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 jest realizowany w okresie od 01.04.2020 roku do 31.08.2021 roku. Całkowita 

wartość projektu wynosi 305 180,00 zł, z czego 45 777,00 zł to wkład własny, w tym wkład 

własny pieniężny: 29 484,00 zł (opłata za żywienie) oraz wkład własny niepieniężny w 

kwocie: 16 293,00 zł (użyczenie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych). 

Przedmiotem projektu jest utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 

dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina oraz 

stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z dziećmi. Na cele funkcjonowania nowego 

oddziału przedszkolnego zostanie doposażona i zmodernizowana sala dydaktyczna, sala do 

prowadzenia zajęć dodatkowych oraz istniejący ogród sensoryczny. Celem projektu jest 

także podniesienie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć przedszkolnych 

i dodatkowych (matematyczno-przyrodniczych, rewalidacyjnych, psychologicznych, z języka 

angielskiego). Nowy oddział przedszkolny będzie współfinansowany przez okres 12 m-cy, tj. 

od 01.04.2020 r. do 31.08.2021 r. W ramach projektu zatrudnienie otrzyma dwóch 

nauczycieli wychowania przedszkolnego na okres realizacji projektu. Również rodzice będą 

mogli otrzymać wsparcie uczestnicząc w grupach psychoedukacyjnych. 

Projekt poprzez zaproponowane typy wsparcia jest zgodny z Programem Strategicznym, 

tj. „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończenia nauki szkolnej i przedszkolnej 

oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”. Wobec faktu, 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 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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