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UCHWAŁA NR VI/28/2011
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów 
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr.102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr.167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr.172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 
327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, Dz. U. z 2010r., Nr 187, poz. 1253) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Zbójno do realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach 
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” finansowanego 
w 50% ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w 50% ze środków własnych Gminy Zbójno. 

§ 2. Wyraża się zgodę na wniesienie finansowego wkładu własnego ustalonego w umowie o dotacji 
z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w sprawie przystąpienia i realizacji Rządowego Programu 
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – 
„Radosna szkoła”, w ramach którego organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na 
utworzenie szkolnych placów zabaw. 
Przedkładany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Rużu i Zespole Szkół w Działyniu oraz wniesienie wymaganego wkładu własnego w wysokości 50% całości 
inwestycji. 
Wobec powyższego, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. 
w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 
(Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.) przedkłada się Wysokiej Radzie celem podjęcia niniejszy projekt uchwały. 


