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4. Realizacja zadań z udziałem środków  unijnych w roku 2016  

 

W roku 2016 realizowano dwa  projekty , które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego . Obydwa projekty  dotyczyły utworzenia nowych miejsc w publicznych przedszkolach 

gminy Krzemieniewo  

 

1. Projekt nr 1  pod nazwą „ Utworzenie nowych miejsc w Publicznym Przedszkolu w 

Krzemieniewie „  

 

Klasyfikacja wydatków  w rozdz. 80104  

 Ogółem wydatki  
roku 2016  
w złotych  

                                     W tym  

Z budżetu UE  Z budżetu 
krajowego  

Z budżetu  
gminy  

Wydatki 
planowane   

85.815,-  77.297,03 zł  0 8.517,97 zł  

Wydatki 
wykonane do 
31.12.2016  

84.242,02  75.724,05 zł  0 8.517,97 zł  

 

 

2. Projekt nr 2 pod nazwą  „ wesołe przedszkole „ realizowane przez Publiczne Przedszkole                   

w Garzynie  

        Klasyfikacja wydatków  w rozdz. 80104  

 Ogółem wydatki  
roku 2016  
w złotych  

                                     W tym  

Z budżetu UE  Z budżetu 
krajowego  

Z budżetu  
gminy  

Wydatki 
planowane   

92.255 ,-  82.600,31 zł  0 9.654,69 zł  

Wydatki 
wykonane do 
31.12.2016  

91.517,02  82.094,33 zł  0 9.654,69 zł  

 

   W ramach prowadzonych projektów zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do sal                

w których prowadzone są zajęcia dla nowo utworzonych grup przedszkolnych.   

Dla każdego z przedszkoli zakupione zostały  

- laptop z oprogramowaniem , telewizor, dywan , zestaw mebli , siedziska dla dzieci,  

- pomoce dydaktyczne ( książki, gry edukacyjne, słuchowiska z bajkami , filmy edukacyjne )  

- pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych ( drabinki gimnastyczne, gruszki rehabilitacyjne , piłki  itp.  

- pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych   
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- pomoce dydaktyczne do zajęć umuzykalniająco- rytmicznych  

W ramach realizowanego  projektu prowadzono  następujące  zajęcia   

-logorytmika – ćwiczenia miały na celu usprawnieni narządu mowy, zlikwidowanie niechęci do 

mówienia , poprawę  koordynacji  ruchowej  , refleksu , prawidłową postawę i umysłowy rozwój 

wyobraźni ,  

Warsztaty kompensacyjno-logiczne – zajęcia obejmowały zabawy rozwijające mowę, percepcję 

wzrokową i pamięć słuchową . Zajęcia miały na celu usprawnienie logicznego myślenia , 

stymulowanie rozwoju dziecka , kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej oraz usprawnienie 

zaburzonych funkcji poznawczych .  

 

W przedszkolu w Garzynie dodatkowo  prowadzono zajęcia artystyczne . 

Realizacja zajęć dodatkowych było działaniem uzupełniającym do działania związanego  z 

utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego.  

Projekt prowadzony jest w roku szkolnym 2016/2017. 

Za realizację projektów odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli.  

 

 

3. Rok 2016 był ostatnim rokiem realizacji programu  pod nazwą „ partnerstwo obszaru 

funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno- gospodarczej aglomeracji 

leszczyńskiej „              zwany w skrócie OFAL . Liderem tego projektu było Miasto Leszno. W 

roku 2016 gmina przekazała do Miasta Leszna na realizację projektu dotację w kwocie 

13.256,70 zł.  

            Wydatek sklasyfikowano w rozdz. 75095 w § 2316.  
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5.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy o 

finansach publicznych  

 

Plan wydatków na realizację programu OFAL został wprowadzony uchwałą 

budżetową na rok 2016. W trakcie roku nie dokonywano w tym zakresie żadnych 

zmian .  

 

 

Plany wydatków na realizację projektów w przedszkolach wprowadzono do budżetu  

uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/122/2016 w dniu 10 października 2016.  

Do dnia 31.12.2016 w zapisanych w budżecie planach finansowych nie dokonywano 

żadnych zmian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


