
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do 
projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 944, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 851/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier"
nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem wiodącym jest 
Ośrodek Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "BYSTRZAK" Rusiniak Renata.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W celu realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny niepieniężny w wysokości 32 640,00 zł 
w postaci udostępniania sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu, 
o którym mowa w § 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały jest konsekwencją zmian w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-0004/18 pn.
"Edukacja bez barier" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, w którym z uwagi na przeprowadzoną ocenę merytoryczną przez Komisję Oceny Projektów
oraz ustaleniami dokonanymi w toku negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy zmianie uległ wkład własny
Gminy w postaci udostępniania sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu.

Wkład własny niefinansowy został zwiększony o kwotę 15 321,77 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu
finansowego projektu z tytułu wynajmu sal na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym po zmianach na realizację całego zadania Gmina Namysłów otrzyma środki finansowe
w wysokości 87 231,50 zł (tj. o 15 321,77 zł mniej) oraz dokona wkładu własnego w postaci udostępniania sal
dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w kwocie 32 640,00 zł
(tj. o 15 321,77 zł więcej).

Poza tym po zmianach realizacja projektu przez Gminę w całości finansowana jest ze środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Projektodawca: Burmistrz

ASK

Id: 50A8062E-2DFD-4B77-8A80-DF0314A85888. Projekt Strona 1




