
PROJEKT 

 

U C H W A Ł A  Nr ……………………. 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 22.06.2009 r.  

w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: „RÓWNY START DO EDUKACJI - 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę przedszkola 

w Żabiej Woli”,  

na podstawie art. 5 ust. 5 oraz art. 2 pkt. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r., o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Rada Gminy  Uchwala  co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża zgodę na realizację Projektu pn.: „RÓWNY START DO EDUKACJI - 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę przedszkola 

w Żabiej Woli”, dla którego beneficjentem i wnioskodawcą jest Gmina Żabia Wola, zgodnie z 

uchwałą nr 48/IX/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 lipca 2007 r. 

 

§ 2 

Upoważnia Wójta Gminy do: 

1. Wybudowania i prowadzenia przedszkola gminnego w Żabiej Woli. 

2. Podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego, Priorytet  VII – Tworzenie i poprawa warunków dla 

rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji.  

3. Zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów, o których mowa w 

punkcie 1 w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji Projektu. 

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Dokumentem wymaganym do wniosku, w celu pozytywnego przejścia przez etap weryfikacji 

formalnej, jest uchwała Rady Gminy zatwierdzająca zakres rzeczowy i zapewniająca źródła 

finansowania oraz upoważniająca organ wykonawczy Gminy do podpisania wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. 

Niniejsza uchwała nawiązuje do realizacji Uchwały Nr 48/IX/2007 Rady Gminy Żabiej Woli 

z dnia 26 lipca 2007 r., w sprawie projektów, które Gmina Żabia Wola złoży do realizacji w 

ramach programów operacyjnych, o których mówi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca  

2005 r., o finansach publicznych - „Równy start do edukacji  - Budowa przedszkola 

gminnego.” 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola, 4-oddziałowego, dla ok. 100 dzieci. Obiekt 

będzie składał się z części przedszkolnej o 4 salach zajęć oraz z części zaplecza podzielonego 

na takie zespoły, jak: administracyjny z wielofunkcyjna salą zajęć oraz kuchenno-techniczny. 

Wszystkie sale zajęć zaprojektowano od południa. Sale połączone będą wewnętrznym holem 

z zespołem kuchennym i administracyjnym oraz z wielofunkcyjną salą do zajęć ruchowych. 

Od północy zaprojektowano główne wejście dla dzieci i rodziców oraz oddzielne do części 

kuchennej. Z wewnętrznego holu zaprojektowano wyjścia na teren placu zabaw. Budynek 

zestawiono kompozycyjnie z czterech prostych brył o podobnej wielkości i kubaturze. 

Poszczególne części budynku przekryte zostaną prostym czterospadowym dachem i 

połączone ze sobą w jedną całość płasko przekrytą komunikacją, z której zaprojektowano 

wejścia i wyjścia z budynku.  

Teren przeznaczony pod inwestycję obejmuje działkę budowlaną o nr ewidencyjnym 243/13, 

w Żabiej Woli. Działka położona jest przy ul. Jana Ślaskiego i Leśnej. Teren, na którym 

będzie realizowana przedmiotowa inwestycja jest płaski. Od zachodu sąsiaduje z lasem 

Uroczysko Żabia Wola. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 

projektowany budynek przedszkola 4-oddziałowego usytuowano w odległości 20 m od ściany 

lasu i 6 m od ulicy Jana Ślaskiego. Podjazd gospodarczy i wejście główne do budynku 

zaprojektowano od północy od ul. Leśnej. Sale zajęć dla dzieci zaprojektowano od południa. 

Całą południową część działki zajmuje plac zabaw. Do budynku zaprojektowano przyłącza 



wodne, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne z ulic Ślaskiego i Leśnej. Na działce 

zaprojektowano od północy parking dla pracowników oraz miejsca postojowe dla rodziców. 

Powierzchnia zabudowy części dydaktycznej to 577 m
2
 oraz część zaplecza to 555 m

2
.  

Termin złożenia wniosku upływa w dniu 25.06.2009 r. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, uzasadnione i niezbędne do 

właściwego aplikowania o środki finansowe z Funduszy Strukturalnych.  


