
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego gminy Wołczyn do 
realizacji projektu: „Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, zm. poz. 1579) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wołczyn przystępuje do realizacji projektu pn. „Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją” 
w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 Rozwój edukacji, dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

2. Projekt ten ma na celu poprawę efektywności i jakości edukacji przedszkolnej
w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie poprzez realizację w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowych zajęć, 
doskonalenie umiejętności nauczycieli i doposażenie bazy dydaktycznej.

§ 2. 1. Projekt wymieniony w § 1 współfinansowany jest w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

2. Gmina Wołczyn zobowiązuje się do zabezpieczenia wkładu własnego na realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 9.1.3, w wysokości stanowiącej 15 % całej sumy wydatków kwalifikowalnych projektu, to jest 
w kwocie 33 180,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100) w formie niepieniężnej 
w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu w  roku szkolnym 2017/2018.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Wołczyna do podejmowania wszelkich czynności związanych
z realizacją projektu „Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projekt pn.„Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją” realizowany będzie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 Rozwój
edukacji, dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt projektu wynosi 221 200,00 zł, wnioskowa kwota wsparcia - dofinansowania wynosi 188
020,00 (85 % EFS), wkład własny w formie niepieniężnej (w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby
realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018) wynosi 33 180,00 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku
szkolnym 2017/2018 następujących zadań:

1) realizacja dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse edukacyjne
łącznie u 100 wychowanków. Będą przeprowadzone dodatkowe zajęcia grupowe rozwijające naukowo -
przyrodnicze, językowe, matematyczne dla 65 wychowanków oraz zajęcia indywidualne z logopedą,
psychologiem, pedagogiem dla 35 wychowanków.

2) doskonalenie umiejętności i kompetencji 8 nauczycieli przedszkola w ramach kursów
i szkoleń.

3) doposażenie istniejącej infrastruktury (min. tablice interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, aparat,
telewizor, nagłośnienie mobilne, mikroskopy, teleskopy, odtwarzacze CD, DVD, pomoce dydaktyczne
matematyczne, językowe, przyrodnicze na łączną kwotę 40 100,00 zł).
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