
Uchwała Nr 702/XXVIII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 676/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 na 
realizację przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie 

projektu "Unia wielkich możliwości" 

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

§ 1
W uchwale nr 676/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 na realizację przez III Liceum 
Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie projektu "Unia wielkich 
możliwości" wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1 zamianie ulega termin realizacji projektu z okresu od 1 sierpnia 2013 r. 

do 31 lipca 2014 r. na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-

2014 środki finansowe na bieżącą realizację projektu "Unia wielkich 
możliwości" w kwocie 701 661,60 PLN (słownie: siedemset jeden tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy), w tym w roku 
2013 - 340 198,60 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy), w roku 2014 - 361 
463,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt 
trzy złote). 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Projekt będzie finansowany w 85 % 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w 0,59 % z budżetu państwa zaś 
14,41 % stanowić będzie wkład własny niepieniężny Gminy Lublin w postaci 
udostępnienia sal na prowadzenie zajęć. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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