UCHWAŁA Nr XXI/ /12
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Unisław umowy partnerskiej
z Towarzystwem Oświatowym „Od Nowa” w Grzybnie w ramach wspólnej realizacji
projektu pn.: „Przedszkole na wsi - dobra rzecz”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Unisław umowy partnerskiej
z Towarzystwem Oświatowym „Od Nowa” w Grzybnie w ramach wspólnej realizacji
projektu pn.: „Przedszkole na wsi - dobra rzecz”.
§ 2. 1. Projekt, o którym mowa w § 1, w przypadku uzyskania dofinansowania będzie
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
2. Funkcję Lidera Partnerstwa będzie pełnić Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa”
w Grzybnie.
3. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w umowie partnerskiej, do zawarcia
której upoważnia się Wójta Gminy Unisław.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Uzasadnienie do uchwały nr XXI/ /12 Rady Gminy Unisław z dnia 14 czerwca 2012 r.

Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” w Grzybnie w partnerstwie z Gminą Unisław
zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
na prowadzenie trzech niepublicznych zamiejscowych oddziałów przedszkolnych
przy istniejącym już Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Grzybnie. Do dnia 15
czerwca 2012 r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada utworzenie 3 zamiejscowych
oddziałów przedszkolnych (2 w Unisławiu, 1 w Kokocku) na okres dwóch lat. Zgodnie
z wytycznymi okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy (IX 2012 r. - VIII
2014 r.), gdzie 85% kosztów przedsięwzięcia będzie stanowić dofinansowanie z EFS,
natomiast 15% to wkład własny beneficjenta. Wnioskodawca musi jednocześnie
zagwarantować utrzymanie trwałości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych (trwałość
finansowa oraz struktury organizacyjne) przez okres odpowiadający okresowi finansowania
ze środków EFS. W tej sytuacji Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” i Gmina Unisław po
wykorzystaniu dwuletniego wsparcia z UE w okresie od IX 2014 r. do VIII 2016 r. będą
zobligowane do dalszego prowadzenia i utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych.
W dniu 29 maja 2012 r. wpłynął do przewodniczącego Rady Gminy Unisław wniosek
Rady
Rodziców
Przedszkola
Gminnego
„Krasnoludek”
w
Unisławiu
z załączonym projektem uchwały z prośbą o utworzenie dodatkowego oddziału
przedszkolnego w Unisławiu. Zatem ubieganie się o środki zewnętrzne na stworzenie
kolejnych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Unisław wynika z zapotrzebowania
społecznego i jest w pełni uzasadnione.
Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” składając wniosek aplikacyjny uzyska dodatkowe
punkty za partnerstwo. Natomiast Gmina zawiązując współpracę ze stowarzyszeniem będzie
mieć szanse na stworzenie przedszkoli o charakterze niepublicznym, co znacznie obniży
koszty prowadzenia w/w oddziałów przedszkolnych, a dla dzieci z terenu gminy
zagwarantowane zostaną miejsca na edukację przedszkolną. Zgodnie z Zakresem realizacji
projektów partnerskich przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest
zawarcie stosownego porozumienia (wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej stanowi
załącznik nr 8 do dokumentacji składanej w ramach Poddziałania 9.1.1), zawierający m.in.
podział zadań pomiędzy partnerami, zobowiązania partnerów projektu, kwestie związane
ze współfinansowaniem projektu z podziałem na poszczególnych partnerów, zagadnienia
związane z ochroną danych osobowych oraz informacje odnoszące się do obowiązków
partnerów. Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić po pierwszym września 2012 r.
W przypadku sytuacji nieuzyskania funduszy z przedmiotowego konkursu Gmina Unisław
zadeklaruje w umowie, że w okresie od IX 2012 r. do VIII 2013 r. będzie finansowała trzy
zamiejscowe oddziały Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” z własnych środków.

