
Uchwała nr 62/VII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 30 
w Lublinie  i  Zespołu  Szkół  nr  8  w  Lublinie,  w skład  którego  wchodzi 
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego do partnerskiego 
projektu  „Szkoła  równych  szans”  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, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) – Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na: 

1) przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie i Zespołu Szkół 
nr 8 w Lublinie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 39 
im.  Aleksandra  Kamińskiego  do  partnerskiego  projektu  „Szkoła 
równych szans” 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 
z grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie 
różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych,  współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) pełnienie przez Szkołę Podstawową nr 30 w Lublinie i Zespół Szkół 
nr 8 w Lublinie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 39 
im. Aleksandra Kamińskiego roli Partnerów Projektu.

§ 2

1. Projekt  będzie  realizowany  w  partnerstwie  z  mikroprzedsiębiorstwem 
„Marcin Przypis  GP Konsulting” jako liderem projektu.
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2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji projektu i zarządzania 
projektem  oraz  zadania  partnerów  określi  umowa  partnerska  zawarta 
pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej  nr  30 w Lublinie,  dyrektorem 
Zespołu  Szkół  nr  8  w  Lublinie,  w  skład  którego  wchodzi  Szkoła 
Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego i mikroprzedsiębiorstwem 
„Marcin Przypis  GP Konsulting”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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