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Uchwała Nr 147/XI/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2011–2012 na realizację 

projektu „Odkryjemy świat z językiem angielskim” przez Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie 

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

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 

r. projekt „Odkryjemy świat z językiem angielskim” złożony przez Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Kresowa 1 w ramach 
konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2011, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 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 zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

§ 2
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin w latach 2011 – 2012 środki 

finansowe na bieżącą realizację projektu „Odkryjemy świat z językiem 
angielskim” w kwocie 391 268,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych), w tym w roku 2011 kwoty 183 
308,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych) i w 
roku 2012 kwoty 207 960, 00 PLN (słownie: dwieście siedem tysięcy 
dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 

§ 3
Warunkiem realizacji projektu „Odkryjemy świat z językiem angielskim” jest 

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

§ 4
Projekt będzie finansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 2,66% z budżetu państwa oraz 12,34% stanowić będzie wkład 
własny rzeczowy Gminy Lublin w kwocie 48 280,00 PLN (słownie: czterdzieści 
osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). 
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§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk


