
 UCHWAŁA  nr  124/XXIV/2012
                         Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30  maja 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na przystąpienie i realizację projektu pt.  
“Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z  Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie” 
realizowanego  w  ramach  programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  
wykształcenia  i  kompetencji  w regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 30 ust.1 i 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U.  
z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806,  
Nr80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 
poz.1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.:  
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223,  
poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142  
i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Rada Miejska w Gostyninie wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu pt. “Wesoły  
przedszkolak  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  2  z  Oddziałem  Integracyjnym  w  Gostyninie”  
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  
Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie  nierówności  w  stopniu  upowszechniania  edukacji  
przedszkolnej.

2. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. 

3. Projekt  w  98,5%  finansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszy  Społecznego  
i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 co daje  
kwotę 199.983,56 zł, a 1,5%,  co daje kwotę 3.045,44 zł, którą Gmina Miasta Gostynina  
zarezerwuje w budżecie na rok 2012 i 2013

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak      



Uzasadnienie

Mazowiecka  Jednostka  Wdrażania  Programów  Unijnych  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  

konkursowy  “Wesoły  przedszkolak  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  2  z  Oddziałem  Integracyjnym  

w Gostyninie”  dofinansowywany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach 

programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i zapewnienie  wysokiej  jakości  

usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt  będzie  realizowany   przez   Miejskie  Przedszkole  Nr  2  z  Oddziałem  Integracyjnym  

w Gostyninie w okresie od 01 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

Dofinansowanie w ramach projektu będzie obejmować zajęcia specjalistyczne na rzecz uczniów  

w formie  zajęć  logopedycznych,  zajęć  kompensacyjno  –  wyrównawczych,  zajęć  terapii  

pedagogicznej,  zajęcia rehabilitacji ruchowej a także zajęcia dla dzieci z rodzicami oraz piknik  

integracyjny do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach przyznanych środków w kwocie  

199 983,56 złotych w tym wkład własny organu prowadzącego w kwocie 3 045,44 zł  znajdują się  

również środki na doposażenie bazy dydaktycznej dla przedszkola oraz zatrudnienie asystentów dla  

dzieci niepełnosprawnych.

Potrzeba  realizacji  projektu  wynika  z  konieczności  rozwiązania  problemów dotyczących  

poziomu  edukacji  przedszkolnej.  Warunkiem  niezbędnym  do  ogólnego  poziomu  wykształcenia  

społeczeństwa  jest  stworzenie  warunków  powszechnego  dostępu  do  edukacji  już  od  

najwcześniejszych  lat,  jednakże  do  przedszkoli  w  Polsce  uczęszcza  tylko  1/3  dzieci  w  wieku  

przedszkolnym.  Gmina  Miasta  Gostynina  boryka  się  także  z problemami  zapewnienia  edukacji  

przedszkolnej dzieciom niepełnosprawnym. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym  

jest  otwarte  zarówno  dla  dzieci  zdrowych,  jak  i  niepełnosprawnych.  Planowany  do realizacji  

projekt  pozwoli  na  organizację  zajęć  dodatkowych,  zatrudnienie  asystentów  dzieci  

niepełnosprawnych oraz  na doposażenie przedszkola  w niezbędny sprzęt  i  pomoce dydaktyczne  

pozwalające na realizację zajęć wychowawczych.


