
UCHWAŁA NR 713 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”. 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. 

poz. 1057) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Strefa Odkrywania, Wyobraźni 

i Aktywności – SOWA” finansowany w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na 

podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie 

uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, 

Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025. 

2. Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 01.09.2027 r. 

3. Wartość projektu (dotacja podmiotowa): 918.000 zł. 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 713 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”. 

W dniu 20 września 2021 roku Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie otrzymał pozytywną 

opinię utworzenia w Koninie „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” 

(finansowanej w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy 

Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie uruchomienia przez 

Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności 

(SOWA) w latach 2021-2025), która powstanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 

w Koninie, przy ul. L. Staffa 5. 

W skład Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności wejdzie wystawa wyposażona 

w eksponaty interaktywne oraz wyposażenie przestrzeni warsztatowej służącej 

swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. 

Wystawa będzie dotyczyć różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający mogą 

poznawać rozmaite aspekty świata przyrody takie jak: ruch, światło, ludzki organizm.  

Szacunkowa wartość użyczonej wystawy przez Centrum Nauki Kopernik to około 1 mln 

zł. Umowa użyczenia będzie obowiązywała przez okres 5 lat od dnia podpisania 

protokołu odbioru Wystawy przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. 

Z utrzymaniem wystawy wiążą się koszty: osobowe, materiały, usługi obce, podatki, 

amortyzacja (MDK). Remont pomieszczeń po stronie SP 10. 

Planowane koszty (MDK) utrzymania projektu SOWA wynoszą:  

w 2022 r. 138.000 zł 

w 2023 r. 260.000 zł 

w 2024 r. 260.000 zł 

w 2025 r. 260.000 zł 

w 2026 r. 260.000 zł 

w 2027 r. 190.000 zł 

 

Planowane przychody (MDK) ze sprzedaży biletów wstępu do SOWA wynoszą: 



w 2022 r.   30.000 zł 

w 2023 r.   90.000 zł 

w 2024 r.   90.000 zł 

w 2025 r.   90.000 zł 

w 2026 r.   90.000 zł 

w 2027 r.   60.000 zł 

 

Planowane zwiększenia dotacji podmiotowej (MDK):  

w 2022 r. 108.000 zł 

w 2023 r. 170.000 zł 

w 2024 r. 170.000 zł 

w 2025 r. 170.000 zł 

w 2026 r. 170.000 zł 

w 2027 r. 130.000 zł 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 01.09.2027 r. 

Wartość projektu (dotacja podmiotowa): 918.000 PLN. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


