
Uchwała Nr XXIX/266/12 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w 
latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. „Nasza szkoła - naszą szansą" 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wyk ształcenia i kompetencji w 
regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Na podstawie art. 18 ust. l oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach 
Dolnych uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w latach 2013 - 2014 dotyczących 
realizacji projektu pn. „Nasza szkoła- naszą szansą" dofinansowanego ze środków 
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 jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w 
wysokości 47803,52 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzy zł 52/100) na lata: 

2013 rok - 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100 zł) 
2014 rok - 23 803,52zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzy zł 52/100) 

§ 2 

W/w projekt finansowany będzie z dochodów własnych gminy w kwocie 47803,52 zł 
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzy zł 52/100). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 4 

Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/236/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia                     
22 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w 
budżecie gminy w latach 2013 - 2014 dotyczących realizacji projektu pn. „Dobry wybór" 
dofinansowanego ze środków 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 jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych. 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w miejscach zwyczajowo 
przyjętych. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


