
Projekt

z dnia  7 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zabezpieczena środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2014 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo przez VIII 

Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie w ramach 
realizacji projektu "Szkoła Przedsiębiorczości" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej przez VIII Liceum 

Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie z liderem projektu Fundacją 
Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie w celu wspólnej realizacji projektu "Szkoła 
Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 
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 9.2.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2014 środki 

finansowe na bieżącą realizację projektu w kwocie 50.030 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści złotych), w tym na lata: 2013 - 22.720 PLN 
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych), 2014 - 
27.310 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych). 

§ 3
Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Projekt "Szkoła Przedsiębiorczości" został złożony przez lidera projektu 
Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie w ramach konkursu 
3/POKL/9.1.2/2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 
2013, 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja 
projektu współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie jest partnerem 
w w/w projekcie. Zabezpieczone środki przeznaczone będą na wynagrodzenia 
dla realizujących projekt nauczyli matematyki i przedsiębiorczości. Gmina 
Lublin ponosi wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia sal 
szkoleniowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, 
co kwalifikuje go do otrzymania dofinansowania. W wyniku realizacji projektu 
nastąpi podniesienie kompetencji uczniów klas I i II w zakresie 
przedsiębiorczości, podniesienie kompetencji uczniów klas III w zakresie 
matematyki oraz dostarczenie uczniom klas III niezbędnych kompetencji do 
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez ich udział 
w grupowymi indywidualnym doradztwie. 

Id: BQHAD-RDCXV-DEJUI-RPAKW-FLSIX. Projekt Strona 1
——————————————————————————————————————————————————


	
	



