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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 
( Dz.U. z 2021 r. poz.1372)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji zadania publicznego                                     
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”- 
dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów i młodzieży  przez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży  w oparciu o uchwałę nr 69/2021 
Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 

§ 2. Zadaniem, o którym mowa w § 1 zostaną objęte jednostki oświatowe, dla których Gmina Kluczbork 
jest organem prowadzącym. 

§ 3. Program będzie realizowany  w latach 2021-2025. 

§ 4. Wsparcie finansowe udzielane będzie Gminie Kluczbork w formie dotacji. Środki finansowe zostaną 
przekazane na zasadach określonych w umowie finansowej. 

§ 5. Gmina zobowiązuje się do przeznaczenia na realizację zadania środków finansowych własnych 
w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. 

§ 6. Obsługę finansową programu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty                       
w Kluczborku, natomiast obsługę merytoryczną  jednostki oświatowe Gminy Kluczbork, którym udzielone 
zostało wsparcie finansowe. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Priorytet 3  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakłada wsparcie 
finansowe organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie                             
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3                 
„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych                      
i pedagogicznych” wprowadzonego uchwałą nr 69/2021 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 

Gmina Kluczbork złożyła wniosek  do 15 września 2021 r., w którym wnioskowała  o wsparcie 
finansowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których jest 
organem prowadzącym. Jednocześnie do 20 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia 
finansowego będą składane wnioski przez Gminę Kluczbork do wojewody w oparciu o wnioski dyrektorów 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych w latach wskazanych w Priorytecie 3  
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  Jednocześnie Gmina Kluczbork 
zapewni finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego 
wsparciem finansowym. 

Gminie Kluczbork w 2021roku przyznano 18 000zł wsparcia finansowego dla publicznych przedszkoli, 
dla których jest organem prowadzącym. Jednocześnie Gmina zobowiązała się do sfinansowania wkładu 
własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. 

Obsługę finansową programu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty                       
w Kluczborku, natomiast obsługę merytoryczną  jednostki oświatowe Gminy Kluczbork, którym udzielone 
zostało wsparcie finansowe.
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