UCHWAŁA NR 206/XLIV/2014
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie wyraŜenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
WyraŜa się wolę powiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej w 2015 r. o kwotę 14.754 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr 206/XLIV/2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie wyraŜenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.

Projekt zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
pt.: „Podkowa Leśna – miasto wielu kultur” przewiduje działania integracyjne dla dzieci
z Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej oraz dzieci z Ośrodka dla Uchodźców na
Dębaku. Celem projektu jest wzajemne poznawanie się dzieci pochodzących z róŜnych kultur,
posługujących się róŜnymi językami, a w konsekwencji obniŜenie poziomu agresji wobec
„obcego”.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej (CKiIO) oraz Polskim Forum Migracyjnym. Jego załoŜenia zostały uzgodnione
z dyrekcją Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej oraz CKiIO.
W okresie realizacji projektu, od września 2014 roku do stycznia 2016 roku planowane
są 202 godziny zajęć pozalekcyjnych - integracyjnych oraz cykl trzytygodniowych półkolonii
dla dzieci z obu tych grup.
Wartość całego projektu wynosi 295.080 zł. Kwota przeznaczona na dotację celową stanowi 50%
wymaganego wkładu własnego na realizację projektu. Pozostałe 50% jest wnoszone
w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna – partnera w projekcie.
Projekt uzupełnia działania integracyjne prowadzone przez Zespół Szkół w Podkowie Leśnej. Jest
on zgodny z kierunkami Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2014-2025 oraz
priorytetami Strategii Rozwoju CKiIO na lata 2011-2015 a takŜe Programem dydaktycznowychowawczym szkoły dla uczniów z Ośrodka dla Uchodźców na Dębaku.
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