
Uchwała Nr XXVII/236/12 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 22 listopada 2012  

w   sprawie  wyra�enia zgody na zabezpieczenie �rodków finansowych   w bud�ecie 

gminy w latach 2013 - 2014  dotycz�cych realizacji projektu pn. ”Dobry wybór ”  

dofinansowanego  ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych    

i zapewnienie wysokiej jako�ci usług edukacyjnych �wiadczonych w systemie o�wiaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dost�pie do edukacji oraz zmniejszenie ró�nic  w jako�ci usług edukacyjnych 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit „e”  oraz art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorz�dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 

w Ustrzykach Dolnych uchwala, co nast�puje: 

§ 1 

Wyra�a si� zgod� na zabezpieczenie �rodków finansowych w latach 2013 - 2014  

dotycz�cych realizacji projektu pn. ”Dobry wybór ”  dofinansowanego  ze �rodków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych   i zapewnienie wysokiej jako�ci usług edukacyjnych �wiadczonych               

w systemie o�wiaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup           

o utrudnionym dost�pie do edukacji oraz zmniejszenie ró�nic w jako�ci usług edukacyjnych 

w wysoko�ci 47 999,68 zł (słownie: czterdzie�ci siedem tysi�cy  dziewi��set dziewi��dziesi�t 

dziewi�� złotych zł 68/100 )  na lata: 

2013 rok -  24 000,00 zł (słownie: dwadzie�cia cztery tysi�ce zł 00/100 zł) 

2014 rok -  23 999,68zł (słownie: dwadzie�cia trzy tysi�ce dziewi��set dziewi��dziesi�t 

dziewi�� złotych zł 68/100) 

§ 2 
W/w projekt  finansowany b�dzie z dochodów własnych gminy w kwocie 47 999,68 zł 

(podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze� i w miejscach zwyczajowo przyj�tych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia. 


