
UCHWAŁA NR XLIV/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych 
w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej RPO WM
2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna oraz określenia wysokości wkładu własnego przeznaczonego 
przez Miasto Maków Mazowiecki na realizację projektu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli 
Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM w wysokości 
377 225,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

§ 2. Określa się wkład własny Miasta Maków Mazowiecki na realizację projektu wskazanego 
w § 1 w wysokości 108 700,00 złotych (słownie: sto osiem tysięcy siedemset złotych 00/100), który zostanie 
wniesiony jako:

1) wkład niepieniężny w wysokości 18 700,00 zł - udostępnienie sal dydaktycznych na potrzeby realizacji 
zajęć edukacyjnych;

2) wkład pieniężny w wysokości 90 000,00 zł - w ramach kosztów pośrednich.

§ 3. Wartość ogólna projektu wskazanego w § 1 wynosi 485 925,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 
pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i będzie wydatkowana w latach:

1) 2022 r w wysokości 424 425,00;

2) 2023 r. w wysokości 61 500,00.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur iviiecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLIV/343/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli 
Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej RPO WM 
2014 - 2020: XEdukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna oraz określenia wysokości wkładu własnego 
przeznaczonego przez Miasto Maków Mazowiecki na realizację projektu

W dniu 5 maja 2022 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umieściła 
wniosek nr RPMA. 10.01.04-14-i515/21 pn. „Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli 
Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” na liście 
projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014 - 2020 
w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.01.04-IP.01-14-099/21 dla Osi Priorytetowej X 
Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 
10.1.4 Edukacja przedszkolna. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 377 225,00 zł wydatkowana 
będzie na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim przy 
ul. Przasnyskiej 9. W ramach projektu w placówce zorganizowane zostaną zajęcia indywidualne 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym i włączającym 
oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Placówka doposażona zostanie w sprzęt i materiały 
edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. sprzęt TIK, 
wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii zaburzeń integracji, zabawki i gry o charakterze 
integracyjnym, itp. Ponadto, budynki MZPS dostosowane zostaną do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami - w budynku PSI wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych 
oraz wykonana będzie pochylnia / podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zaś w budynku PS4 
wykonany zostanie gruntowny remont łazienki, w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami. Plac zabaw doposażony zostanie w zabawki i urządzenia dostosowane 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, tak aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnić integrację wszystkich dzieci.

Wkład własny w wysokości 108 700,00 złotych zostanie wniesiony poprzez udostępnienie sal 
dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w MZPS oraz na potrzeby realizacji 
szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli - wkład niepieniężny w wysokości 18 700,00 
zł oraz w ramach kosztów pośrednich przeznaczonych na administrację i obsługę projektu - wkład 
pieniężny w kwocie 90 000,00 zł.

Warunkiem uzyskania ww. dofinansowania jest podjęcie przez właściwy organ samorządu 
terytorialnego uchwały zatwierdzającej projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z powyższym, uważam podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.

przewodniczący RADY 

Dariusz ArtlrUile^uko^ski


