UCHWAŁA NR 598/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie miasta Lubaczowa na realizację projektu pn. „Czas na
aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 10, art. 58 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§1
1.Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Miejską Lubaczów w latach 2013 – 2015
projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Całkowitą wartość projektu ustala się na kwotę 479.212 zł (słownie złotych: czterysta
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście), w tym:
1) wartość wkładu własnego wynosi 50.317,27 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
trzysta siedemnaście 27/100), co stanowi 10,5%,
2) wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 428.894,73 zł
(słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery
73/100), co stanowi 89,5% .
§2
W 2013 r. wartość projektu wyniesie 194.589 zł, (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery
tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć), z czego Gmina Miejska przeznaczy jako wkład
własny kwotę 20.431,85 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści jeden
85/100) z wydatków budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów – dział 852 Pomoc społeczna, a
kwotę 174.157,15 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt
siedem 15/100) z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta Lubaczowa zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy 2013 do kwoty 284.623 zł (słownie złotych dwieście
osiemdziesiąt cztery sześćset dwadzieścia trzy) z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas
na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” w latach 2014-2015, z czego:
1) w roku 2014 kwota zobowiązania wyniesie 199.563 zł (słownie złotych: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy),
2) w roku 2015 kwota zobowiązania wyniesie 85.060 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć
tysięcy sześćdziesiąt).
§4
Zobowiązania, o których mowa w § 3 będą finansowane w następujący sposób:
1) w roku 2014:
a) do kwoty 20.954,12 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
cztery 12/100) – z dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów – dział 756 – dochody z
podatków i opłat lokalnych- 10,5% wartości projektu,
b) do kwoty 178.608,88 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem
88/100) z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 89,5% wartości projektu ,
2) w roku 2015:
a) do kwoty 8.931,30 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden 30/100)
z dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów – dział 756 – dochody z podatków i opłat
lokalnych- 10,5% wartości projektu,
b) do kwoty 76.128,70 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia
osiem 70/100) z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 89,5% wartości
projektu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa
§6
Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do przekazania Kierownikowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie uprawnień do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” .
§7
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady
Miejskiej w Lubaczowie.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2013 r.

