
UCHWAŁA NR IX/80/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Świat 

przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie przedszkolne w ramach 

ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 206 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co 

następuje: 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację projektu pn. „Świat przedszkolaka” w 

ramach Poddziałania 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

     § 2. Źródłem finansowania programu są środki unijne w wysokości 616 777,80 zł oraz 

środki Gminy Miasto Chełmża w wysokości 108 843,50 zł. Całkowity koszt projektu to 

725 623,30 zł. 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 

          

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Świat 

przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach 

ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020. 

  

 Po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania na miejsca przedszkolne wynika 

znaczący wzrost w stosunku do miejsc  w przedszkolach. Odpowiedzią na wzrost 

zapotrzebowania jest adaptacja na przedszkole części pomieszczeń budynku „B” po Szkole 

Podstawowej nr 3. 

 Projekt „Świat przedszkolaka” zakłada utworzenie i finansowanie dwóch grup 

przedszkolnych. Budynek w ramach projektu zostanie adaptowany na potrzeby oddziałów 

przedszkolnych, t.j: sale dydaktyczne, wyposażenie sal, szatnie, toalety, pomieszczenie do 

wydawania posiłków. Projekt zakłada zatrudnienie czterech nauczycieli i pomocy 

nauczyciela. Ponadto w ramach projektu odbywać się będą zajęcia dodatkowe: logopedyczne, 

wspierające, terapii ręki, socjoterapeutyczne i gimnastyka korekcyjna. Ze środków unijnych 

nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach 

i studiach podyplomowych. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 


