
DRUK NR 467 
 

Projekt 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ........... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Interaktywny 

wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” w ramach 

dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU 

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 ze zm.) 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.: „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako 

promocja czytelnictwa” w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od 01.10.2020 r. do 12.06.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 14 300,00 PLN. 

4. Wnioskowane dofinansowanie wynosi: 13 000,00 PLN. 

5. Wkład własny: 1 300,00 PLN. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący  

          Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
Opiniowała radca prawny  

Mirosława Adamiak - Lewandowska 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …  

Rady Miasta Konina  

z dnia …  2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Interaktywny wymiar 

biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” w ramach dotacji 

pozakonkursowych  Fundacji PZU 

 

Projekt „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa”, 

nr umowy dotacji 279/92/2020 z dnia 4 września 2020 r. będzie realizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie. Całkowita wartość projektu wynosi: 14 300,00 zł.  

Głównym celem projektu jest unowocześnienie biblioteki szkolnej, aby stanowiła 

interaktywne miejsce spotkań dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli. 

Wyposażenie biblioteki w ekran interaktywny pozwoli na przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych oraz spotkań z wykorzystaniem nowej technologii. Przestrzeń biblioteki 

zostanie zmodernizowana, aby stworzyć dogodne warunki również dla osób 

niepełnosprawnych. Interaktywny charakter biblioteki szkolnej wzbudzi 

zainteresowanie dzieci i zachęci do przebywania w przestrzeni miedzy książkami.  

W bibliotece będą zorganizowane dwie strefy relaksu oraz strefa elektroniki, 

która urozmaici zajęcia czytelnicze i będzie narzędziem do działań promocyjnych 

zachęcających dzieci do czytelnictwa i samorozwoju. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

/-/Witold Nowak 


