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UCHWAŁA NR XLVIII/.../21 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji w latach 2022-2023 projektu 
Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 

z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (nr POWR.04.01.00-00-DS10/19) - Oś priorytetowa IV 
Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 818, 
z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościerzyna jako Grantobiorca przystępuje do realizacji grantu na przedsięwzięcia 
poprawiające dostępność szkół zgodnie z Modelem dostępniej szkoły w ramach projektu grantowego 
,,Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” (nr POWR.04.01.00-00-DS10/19), Oś priorytetowa IV 
Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest zapewnienie 
swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób 
o szczególnych potrzebach. 

2. Grant, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w następujących placówkach: 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie, 

b) Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie, 

c) Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie. 

3. Gmina Miejska Kościerzyna zobowiązuje się do pełnej realizacji działań wskazanych w Indywidualnych 
Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji grantu wskazanego w § 1.1. zgodnie z wymogami 
projektu grantowego w w/w szkołach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Gmina Miejska Kościerzyna uzyskała pozytywną weryfikację wniosku o dofinasowanie projektu pn. 
"Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje 
społeczne, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Politechniką 
Gdańską oraz Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan. 

Celem programu grantowego „Dostępna szkoła” jest poprawa dostępności szkół publicznych poprzez 
eliminowanie barier architektonicznych, technicznych, edukacyjno-społecznych i organizacyjnych 
w szkołach podstawowych. 

Warunkiem przyznania Gminie dofinansowania na realizację zadania „Dostępna szkoła” jest deklaracja 
wykonania inwestycji i działań określonych w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności określonym dla 
każdej ze szkół biorących udział w Projekcie oraz utrzymanie trwałości przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Kościerzyna niniejszej uchwały. 
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