
 
 

Uchwała Nr XL/220/2014 
Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 4 lipca 2014r. 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu  pn. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych  w Gminie Rozdrażew”   dofinansowanego z Unii Europejskiej               
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, 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”, numer 
konkursu „ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych         
do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” .  
 

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala co następuje: 
 
§ 1. Gmina Rozdrażew przyjmuje do realizacji projekt pn. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Rozdrażew”  dofinansowany z Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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” numer konkursu „Przygotowanie oddziałów 
przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz 
dzieci w wieku przedszkolnym” tytuł projektu  „Przedszkole w szkole” o nr POKL.09.01.01-
30-005/14. 
 
§ 2. Całkowita wartość projektu o którym mowa w § 1wynosi 253 284,10 PLN 
(dwieściepięćdziesiąttrzytysiącedwieścieosiemdziesiątczteryzłote10/100. 
 
§ 3. Do projektu, o którym mowa w § 1 Gmina Rozdrażew nie wnosi wkładu własnego. 
 
§ 4. Okres realizacji projektu od 01 lipca 2014r. do 30 grudnia 2014r. 
 
§ 5. Szczegółowe zasady realizacji projektu, o którym mowa w § 1określi umowa. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
   Przewodniczący Rady Gminy  
   Artur Jakubek  
 
 
 

 



 
 
Uzasadnienie 

 
 

W miesiącu maju został złożony  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
wniosek o dofinansowanie projektu „Przedszkole w szkole” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Piorytet 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.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępu edukacyjnego dla najmłodszych. 
W związku z tym kierując się dobrem i troską o najmłodsze pokolenie Zespół Szkół 
Publicznych w Rozdrażewie za pośrednictwem Gminy Rozdrażew zgłosił do projektu trzy 
oddziały przedszkolne funkcjonujące przy filialnych szkołach podstawowych  w Grębowie, 
Dzielicach i Dąbrowie do wymienionego na wstępie projektu. Złożony wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji z proponowaną 
kwotą dofinansowania  253 284,10PLN. Uzyskane w ten sposób środki finansowe pozwolą                        
na podniesienie jakości pracy w/w oddziałów, stworzą warunki umożliwiające objęcie 
wychowaniem przedszkolnym dzieci  w wieku 3-4 lat poprzez budowę placów zabaw, 
wyposażenie pomieszczeń  w zabawki i pomoce dydaktyczne  oraz wyposażenie i remont 
toalet.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  

 
 
 

 


