
UCHWAŁA NR 589 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 września 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W Koninie stawiamy na 

ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące 

świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 

w Koninie - zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

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

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie 

edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy 

dydaktycznych” realizowany w ramach naboru na przedsięwzięcia w zakresie 

edukacji ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w roku 2021, Priorytet VII.1 Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania 

podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

2. Czas realizacji projektu: 28.09.2021 r. - 30.11.2021 r. 

3. Wartość projektu wynosi: 60.000,00 PLN, w tym: 

1) planowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 42.000,00 PLN (70%), 

2) wkład własny: 18.000,00 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 589 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 września 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W Koninie stawiamy na 

ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące 

świadomość ekologiczną społeczeństwa  

w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy dydaktycznych” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie 

edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy 

dydaktycznych” został złożony przez Miasto Konin ramach naboru na przedsięwzięcia 

w zakresie edukacji ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w roku 2021, Priorytet VII.1 Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania 

podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

Termin realizacji projektu: 28.09.2021 r. - 30.11.2021 r. 

Beneficjent: Miasto Konin 

Realizator: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie 

Wartość projektu wynosi: 60 000,00 PLN, w tym: 

1) planowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 42 000,00 PLN (70%), 

2) wkład własny: 18 000,00 PLN. 

Projekt ma cel edukacyjny i jako edukacja ekologiczna jest zadaniem własnym gminy. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkół,  

w których realizowane będzie przedsięwzięcie. Zakres rzeczowy zadania obejmował 

będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 i 10 w Koninie w pomoce dydaktyczne 

służące bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony 

środowiska lub przyrody, w tym w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania lekcji na 

świeżym powietrzu tj. ławostoły drewniane i dwustronne tablice edukacyjne 

o tematyce ekologicznej oraz dydaktyczny zestaw meteorologiczny.  

Projekt jest kontynuacją działań z lat ubiegłych. W pomoce dydaktyczne wyposażone 

zostały: 



 w roku 2018 Szkoły Podstawowe nr 3 i 8 w Koninie, 

 w roku 2019 Szkoły Podstawowe nr 1 i 6 w Koninie, 

 w roku 2020 Szkoły Podstawowe nr 4 i 9 w Koninie. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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