
PROJEKT 

UCHWAŁA NR………….. 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia …………… 2020 roku 

  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji 

projektu konkursowego pt.: „Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek”  

nr RPOP.09.01.03-16-0009/20, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 

09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, 

Poddziałanie 09.01.03-Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), Rada Miejska w Głogówku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji 

projektu konkursowego pt.: „Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek”  

nr  RPOP.09.01.03-16-0009/20, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej  

09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 

09.01.03-Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Partnerem 

wiodącym w/w projektu jest Fundacja Art Projekt, NIP: 6762464787, KRS 

0000458470. Gmina Głogówek jest Partnerem projektu. Obowiązki partnera 

wiodącego i partnera określać będzie umowa partnerska. 

  § 2. Gmina Głogówek zobowiązuje się do zabezpieczenia wkładu własnego 

w postaci udostępnienia i eksploatacji sal przedszkolnych celem realizacji 

projektu, o którym mowa w §1.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Głogówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uzasadnienie  

Wyrażenie zgody przez Radę Miejską w Głogówku na przystąpienie Gminy 

Głogówek do realizacji projektu pt.: „Przedszkola Przyszłości w Gminie 

Głogówek” nr  RPOP.09.01.03-16-0009/20, realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, 

Poddziałanie 09.01.03-Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 jest warunkiem 

koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie.  

Partnerem wiodącym w/w projektu jest Fundacja Art Projekt, NIP: 6762464787, 

KRS 0000458470. Gmina Głogówek jest Partnerem projektu. Obowiązki partnera 

wiodącego i partnera określać będzie umowa partnerska. 

Projekt będzie realizowany do 30.06.2022 r. Działaniami projektu objęte będą  

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Głogówku z oddziałami w Biedrzychowicach  

i Wróblinie, Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. Z oddziałami we Wierzchu 

i Zawadzie.  

W ramach zadania planuje się następujące działania: warsztaty dla nauczycieli, 

dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków – warsztaty kreatywności, warsztaty 

rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji 

zajęć, doposażenie placów zabaw. 

Wartość projektu wynosi 410 515,00 zł, dofinansowanie kształtuje się na 

poziomie 348 767,00 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i stanowi 

wartość eksploatacji sal przedszkolnych przeznaczonych na prowadzenie zajęć 

projektowych.  

 

 

 


