
UCHWAŁA NR VIII/153/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Gmina Kluczbork 
podnosi jakość edukacji przedszkolnej w ramach poddziałania (09.01.03.Wsparcie edukacji 

przedszkolnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  RPO 
WO 2014-2020)

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) 
w związku z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U. z 2018 r. poz.1307 z późn.zm) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu złożonego do naboru 
RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18 w ramach Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020 09- Wysoka jakość 
edukacji  Działanie RPO WO 2014-2020 09.01-Rozwój edukacji oraz Poddziałania-09.01.03. Wsparcie 
edukacji przedszkolnej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020  (RPO WO 2014-2020).

§ 2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie od 15.05.2019 r. do 14.05.2021 r.

§ 3. Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Kluczbork.

§ 4. 1. Całkowita wnioskowana wartość projektu wynosi 1 629 545,44zł (jeden milion sześćset dwadzieścia 
dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych  44/100).

2. Wkład własny wyniesie 244 431,82 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden 
złotych 82/100).

3. Wnioskowane dofinansowanie projektu wyniesie 1 385 113,62 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć 
tysięcy sto trzynaście złotych 62/100).

§ 4. Obsługę finansową i merytoryczną projektu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja 
Oświaty w Kluczborku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Uzasadnienie

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu „Gmina Kluczbork podnosi
jakość edukacji przedszkolnej” w ramach poddziałania 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-
2020). Projekt będzie realizowany od 15 maja 2019r. do 14 maja 2021 r. we wszystkich przedszkolach, dla
których Gmina Kluczbork jest organem prowadzącym. W ramach realizacji projektu podniesione zostaną
kompetencje kluczowe przedszkolaków, realizowane będzie wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz z grup defaworyzowanych. Działania w ramach projektu wynikać będą
z przeprowadzonej diagnozy i koncentrować się będą wokół objęcia kompleksowym wsparciem dzieci
w wieku przedszkolnym w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, w tym wynikające
z niepełnosprawności. Adekwatnie do potrzeb dzieci zostaną podniesione i uaktualnione kompetencje kadry
pedagogicznej, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, kształtowania myślenia matematycznego
i badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz TIK. Realizacja projektu wpisuje się w kompleksową
strategię rozwoju Gminy Kluczbork odpowiadającą zdiagnozowanym wyzwaniom na poziomie
województwa.
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