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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Zdrowe życie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506, poz 1309, poz. 1696) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. projekt 

„Zdrowe życie" finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu 
Erasmus+.

§ 2
Wyraża się zgodę na współpracę z następującymi instytucjami: Istituto 

Comprensivo E.Pertini, Via A. De Santis 2A, 9100 Trapani (Włochy) – koordynatorem 
projektu; Scoala Gimnaziala Ion Gheorghe Duca Petrosani, Str. Stefan Octavian iosif 
Nr 4, 33202 Petrosan (Rumunia); Colegio Publico Federico Garcia Lorca, Calle Luis 
Vives 14, 24600 La Pola De Gordón (Hiszpania); Ibrahim Doganer Ilkokulu, Erenköy 
Mahallesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi No19 Kepez/Antalya, 
07080 Antalya (Turcja).

§ 3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych 

podlegających zaliczkowaniu i refundacji (płatność końcowa) pochodzących 
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w kwocie ogółem: 
121 030,10 PLN (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści złotych dziesięć 
groszy) z czego: w roku 2019 - 17 453,73 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt trzy złote, siedemdziesiąt trzy grosze); w roku 2020 - 39 293,52 
PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote, 
pięćdziesiąt dwa grosze); w roku 2021- 64 282,82 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery 
tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 4
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Zdrowe życie", będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie w
okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat różnych form
zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania
projektu.

Cele szczegółowe to:
- poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat zdrowej i zbilansowanej diety;
- zachęcanie uczestników do prowadzenia zdrowego stylu życia;
- zaoferowanie uczestnikom możliwości uczenia się w środowisku wielokulturowym;
- wzmocnienie międzynarodowej wymiany dobrych praktyk.

Grupę docelową projektu ze strony Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie będzie
stanowiło 24 uczniów i 8 nauczycieli.

W ramach projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne, spotkania, zawody
sportowe.

Uczestnicy projektu zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie
wdrażania modeli zdrowego stylu życia wraz z uwzględnieniem wzorców żywieniowych
oraz sposobów aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ponadto uczestnicy
będą mieli możliwość poznania kultury i obyczajów panujących w krajach przyjmujących
oraz podniesienia poziomu kompetencji językowych.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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