UCHWAŁA NR XLV/964/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej
budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2021 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta
Bydgoszczy na lata 2021-2030”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) oraz § 2 uchwały Nr XLV/963/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na
lata 2021-2030”
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji wykaz ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych
z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2021, zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji
Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/964/21
................................
Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wykazu
ponadstandardowych
działań
edukacyjnych
finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta
Bydgoszczy w roku 2021.

Wykaz ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej
budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2021 związanych z realizacją uchwały Rady Miasta
27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Edukacji
Bydgoszczy z dnia …………………..
Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”.

Lp.

Nazwa działania zaplanowanego
w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy

Kwota

2.3.1 Wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych
o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant
Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową;

124 000,00 zł

1.4.7 Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad
Brdy”;
1.5.2. Sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe
kadry kierowniczej;
3.2.1 Zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla
wszystkich interesariuszy systemu oświaty
3.4.2 Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz
ogólnodostępnych do potrzeb uczniów;

416 000,00 zł

2.4.1.2 Wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego
przez młodzież;
2.5.2.1 Wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”;

34 000,00 zł

4.

3.4.1.2 Realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic,
bibliotek, placów zabaw w szkołach;

100 000,00 zł

5.

3.8.3 Modernizacja szkolnych stołówek;

6.

1.2.3 Dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy (tworzenie
m.in. "klas zamawianych" w szkołach branżowych i technikach);

4 000,00 zł

7.

2.4.1.1 Funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju;

2 000,00 zł

8.

1.4.2 Doposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny;

45 000,00 zł

9.

3.1.1 Wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji
seksualnej i wychowania do życia w rodzinie

10 000,00 zł

1.

2.

3.

Łączna kwota realizacji zadań w 2021 roku
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Uzasadnienie

I.

Przedmiot regulacji
Niniejsza uchwała jest realizacją uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października

2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 – 2030”,
która określa obowiązek corocznego planowania środków na finansowanie ponadstandardowych
działań edukacyjnych.
II.

Omówienie podstawy prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

rada gminy stanowi o kierunkach działania prezydenta miasta, przyjmuje sprawozdania z jego
działalności, a także uchwala budżet gminy i rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu.
Na podstawie 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym funkcje organów
powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta; zaś miasto na prawach powiatu jest
gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.
Na podstawie § 2 uchwały Nr XLV/963/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju Edukacji Miasta
Bydgoszczy na lata 2021-2030” w budżecie Miasta Bydgoszczy zarezerwowane są środki finansowe
przeznaczone na realizację działań zaplanowanych w „Programie”, w wysokości nie mniejszej
niż 0,75 % planowanych dochodów, subwencji oświatowej z zastrzeżeniem, że w roku 2021
przeznacza się kwotę w wysokości 765 000 zł.
III.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie przepisami wewnętrznymi)

Nie dotyczy.
IV.

Uzasadnienie merytoryczne
W 2021 r. planuje się finansowanie 13 następujących działań ujętych w „Programie Rozwoju

Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”:
1. Doposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny;
2. Dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych”
w szkołach branżowych i technikach;
3. Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów;
4. Funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju;
5. Modernizacja szkolnych stołówek;
6. Realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”;
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7. Realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw
w szkołach;
8. Sprawne i efektywne zarządzanie oświatą, w tym doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej;
9. Wsparcie dla projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”;
10. Wsparcie funkcjonowania bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież;
11. Wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania
do życia w rodzinie;
12. Wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, lokalnych i ponadregionalnych, zwłaszcza
poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową;
13. Zapewnienie dostępu do oferty psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich
interesariuszy systemu oświaty;

Działania zaplanowane do realizacji na rok 2021 zapewniają warunki do osiągnięcia celów
określonych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021 - 2030” zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zapewniania warunków wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Pierwsza grupa zadań ujętych w wykazie ponadstandardowych działań edukacyjnych jest
związana ze świadczeniem oferty edukacyjnej dostosowanej do wymagań nowoczesnego rynku pracy.
Zostaną podjęte działania, które pozwolą młodemu człowiekowi wspartemu przez rodziców
i nauczycieli świadomie zaplanować swoją drogę edukacyjno – zawodową poprzez kontakt
z doradcami, ale także poprzez dostosowanie ofert kształcenia szkół oraz kształcenia osób dorosłych
zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym, umożliwią kontynuację nauki na kierunkach
wzmacniających

konkurencyjność

na

rynku

pracy,

których

ukończenie

zwiększa

prawdopodobieństwo zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Działania
edukacyjne obejmują także przedsięwzięcia związane z wszechstronnym rozwojem młodego
człowieka z wykorzystaniem szeroko pojętej cyfryzacji poprzez zakup sprzętu komputerowego i
multimedialnego, wykorzystania zasobów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie nauczania, a także zakup pomocy dydaktycznych i naukowych wzmacniających
innowacyjność w procesie uczenia się.
Druga grupa zadań zaplanowanych w roku 2021 obejmuje działania na rzecz rozwoju świadomego
społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego, współpracę
międzynarodową i pomoc potrzebującym. Przewiduje się wspieranie przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym, czy wzmacniającym aktywność społeczną zarówno poprzez Bydgoski
Grant Oświatowy, Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” oraz projekt
„Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Ważnymi zadaniami są inicjatywy tj. prowadzenie przez młodzież
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radia internetowego – OMG Radio (Oryginalne Młodzieżowe Granie), a także realizowanie
przedsięwzięć wspierających wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, przedsięwzięcia
charytatywne poprzez działalność Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju.
Trzecia grupa zadań obejmuje działania na rzecz zwiększenia dobrostanu psychofizycznego
uczniów, nauczycieli i pracowników systemu edukacji, w tym realizacja programu wsparcia
psychologicznego i pedagogicznego uczniów, rodziców i nauczycieli. Obejmuje ono także wspieranie
działań i programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do oferty
psychologicznej i psychoterapeutycznej dla wszystkich interesariuszy systemu oświaty, realizację programu

wyposażenia i doposażenia szkół i placówek, zarówno gabinetów przedmiotowych, świetlic, bibliotek,
placów zabaw, jak i wewnątrzszkolnej sieci internetowej, organizowania.

V.

Ocena skutków regulacji
Na realizację działań w projekcie budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2021 zabezpieczono

kwotę 765 000 zł.
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