
Projekt

z dnia  11 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator 
Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust 7 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy  Krapkowice wkładu własnego na realizację projektu 
pod nazwą „Gimnazjalny Inkubator Talentów” Nr w KSI: POKL.09.01.02-16-036/13 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki: 

1) w 2014 roku kwotę w wysokości 47 400,00 zł, 

2) w 2015 roku  kwotę w wysokości 36 190,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Gimnazjalny Inkubator Talentów” Nr w KSI:
POKL.09.01.02-16-036/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Działania 9.1 Wyrównywanieszans edukacyjnychi zapewnieniewysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonychw systemie oświaty, istnieje konieczność podjęcia uchwały o zabezpieczeniuw budżecie gminy
wkładuwłasnego:

1) w 2014 roku kwotyw wysokości 47 400,00 zł,
2) w 2015 roku kwotyw wysokości 36 190,00 zł.
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