
UCHWAŁA NR ………..2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ………….  2021 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach 

Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: 
 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XLI/324/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania                       

w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w której 

zobowiązano organ prowadzący do pełnej realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy 

Dostępności po zakończeniu realizacji projektu.                       

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

                  Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADANIENIE 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych 

Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w 

kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia". 

 

Wniosek Gminy Gołdap został rekomendowany do dofinansowania w ramach naboru w projekcie grantowym 

pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w  kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej                             

z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który realizowany jest przez Rzeszowską Agencje Rozwoju 

Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Projekt 

finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 

Innowacje społeczne. 

Gmina Gołdap złożyła swoją aplikację w styczniu br., udział w projekcie zadeklarowały trzy szkoły: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi; 

3) Szkoła Podstawowa w Pogorzeli. 

Koszty projektu szacowane w chwili przestąpienia do konkursu: 

Całkowita wartość: 1 756 204,62 zł 

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł 

Wkład własny: 256 204,62 zł. 

Wybrane szkoły zostały objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym. W maju 2021 roku przeprowadzono 

audyty dostępności w szkołach i na ich podstawie wykonano raporty zawierające opis stanu faktycznego i wykaz 

niezbędnych działań w celu spełnienia standardów opisanych w Modelu Dostępnej Szkoły. Szkoły przygotowały 

Indywidualne Plany Poprawy Dostępności uprawniające do ubiegania się o środki na realizację zadań. Właściwy 

wniosek o dofinansowanie został złożony przez gminę w dniu 30 czerwca br. i po przeprowadzonej ocenie został 

wybrany do dofinansowania.  

Przewidywana wartość projektu przewidziana do prawidłowej realizacji na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie: 

Całkowita wartość: 2 629 565,00 zł  

Dofinansowanie: 1 305 000,00 zł,  

Wkład własny: 1 324 565,00 zł, w tym pozyskane środki PFRON na 2021 rok: 125 861,06 zł.  

Wysokość środków budżetu gminy niezbędnych do realizacji projektu w latach 2021-2023 to: 1 198 703,94 zł.  

Realizacja projektu została przewidziana na 19 miesięcy w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 

roku. Gmina Gołdap będzie zobowiązana do utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia.  

W związku z szacowanym wzrostem całkowitej wartości projektu od momentu aplikowania do podpisania 

umowy o 873 360,38 zł, w tym zmniejszeniem kwoty dofinansowania o 195 000,00 zł oraz wzrostem wysokości 

wkładu własnego gminy o 1 068 360,38 zł, proponuje się uchylenie podjętej uchwały z dnia 31 sierpnia 2021 

roku, co będzie wiązało się z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji projektu na 

opisanych warunkach.  


