
Uchwała Nr 1199/XLV/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2014 - 2016 na realizację 

projektu „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. Praktyki w zakresie 
zapobiegania oraz interwencji w krajach europejskich”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza do realizacji w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 

2016 r. projekt „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. Praktyki w zakresie 
zapobiegania oraz interwencji w krajach europejskich” złożony w konkursie 
ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu 
Erasmus+ Akcja KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 
praktyk.

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2014-2016 środki finansowe 

na bieżącą realizację projektu „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. Praktyki 
w zakresie zapobiegania oraz interwencji w krajach europejskich” w kwocie 
103 630,00 PLN (słownie: sto trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych), w tym 
w roku 2014 w kwocie 17 630,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy                    
sześćset trzydzieści złotych), w roku 2015 w kwocie 76 000,00 PLN (słownie: 
siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz w roku 2016 w kwocie 10 000,00 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3
Wyraża zgodę na zawarcie umów o współpracy w ramach projektu                         

z: Gymnassio of Thrakomakedones, Ateny (Grecja) - Liderem Projektu                                        
oraz Partnerami projektu: Realschule Plus Bad Ems Nassau (Niemcy),
't Schoolhuis, Opewijk (Belgia), Peyo Yavorov Secondary School, Warna 
(Bułgaria), Botby grundskola, Helsinki (Finlandia), Marco Ulpio Traiano Institito 
compresivo, Rzym (Włochy), IES Manuel de Unamuno, Vitoria (Hiszpania), 
Ibrahim Hosver Secondary School (Turcja), Scola Gimnaziala Cavnic 
(Rumunia).

§ 4
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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§ 5
Warunkiem realizacji projektu „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. 

Praktyki w zakresie zapobiegania oraz interwencji w krajach europejskich” jest 
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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