
Uchwała Nr 531/XXIII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012-2014 na realizację 

projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” 

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

§ 1
Zatwierdza do realizacji projekt „Lubelskie mamy wracają do pracy!”, 

złożony w ramach konkursu DWF_1.5_1_2012, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, 
Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego. 

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2012-2014 środki finansowe 

na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” w kwocie 572 114 
PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto czternaście złotych), 
w tym w roku 2012 kwotę 199 364 PLN (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote), w roku 2013 kwotę 238 000 PLN 
(słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych) i w roku 2014 kwotę 134 
750 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 
złotych). 

§ 3
Warunkiem realizacji projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” jest 

podpisanie umowy partnerskiej z liderem projektu – Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 

§ 4
Projekt będzie finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz wkładów własnych lidera projektu i Gminy Lublin (partnera projektu). 
Wkład własny Gminy Lublin wynosi 125 794,93 PLN (słownie sto dwadzieścia 
pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy 
grosze), z czego w roku 2012 wynosi 69 144 PLN (słownie: sześćdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote), w roku 2013 wynosi 46 000 PLN 
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) i w roku 2014 wynosi 10 650,93 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt 
trzy grosze). 
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§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Masta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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