
Uchwała Nr 532/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 2013-2014 na realizację 

projektu "Już czas na staż" 

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

§ 1
Zatwierdza do realizacji w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 

r. projekt "Już czas na staż" złożony w ramach konkursu otwartego nr 
4/POKL/9.2/2012, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

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

na realizację projektu "Już czas na staż" w kwocie 6 121 483,06 PLN (słownie: 
sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 
złote sześć groszy), w tym w roku 2013 kwotę 5 033 845,98 PLN (słownie: 
pięć milionów trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 
dziewięćdziesiąt osiem groszy) i w roku 2014 kwotę 1 087 637,08 PLN 
(słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści 
siedem złotych osiem groszy). 

§ 3
Warunkiem realizacji projektu "Już czas na staż" jest podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu. 

§ 4
Projekt będzie finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 5% z budżetu państwa oraz 10% wkładu własnego Gminy 
Lublin, w tym wkładu niepieniężnego w postaci kosztu udostępnienia sal 
lekcyjnych: 505 189,28 PLN (słownie: pięćset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt 
dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) oraz wkładu pieniężnego 
w wysokości 106 959,03 PLN (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset 
pięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze). Łącznie wkład własny Gminy Lublin 
wynosi 612 148,31 PLN (słownie: sześćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści 
osiem złotych trzydzieści jeden groszy). 
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§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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