UCHWAŁA NR LIII/352/18
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na
realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Dukli zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych od 01.01.2019 r. do
30.06.2020 r. na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny na realizację projektu pn."Nowa jakość
kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie w wysokości 18.000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 ),
ponad kwotę wydatków określonych w budżecie Gminy Dukla na 2018 rok.
§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w §1 pokryte zostanie z dochodów własnych budżetu Gminy Dukla
odpowiednio w 2019 r. – 9.000,00 zł i 2020 r. – 9.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 3. Ogólna wartość projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska" na okres od 01.01.2019 r.
do 30.06.2020 r. wynosi 303.582,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego wynosi 279.582,50 zł.
§ 4. Upoważnia Burmistrza Dukli do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu określonego
w § 1 i § 3 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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