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. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18
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. 994, z późn.zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 853/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. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu
RPOP.09.01.01-16-0006/18 zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W celu realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny niepieniężny w wysokości 20 734,45 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.09.01.01-16-0006/18 pn.
"Moja szkoła, mój sukces!" 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 dokonananymi 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 zmniejszony o kwotę 75,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu
finansowego projektu z tytułu wynajmu sal na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
Poza tym zmniejszeniu uległa również kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w postaci
telewizora multimedialnego o kwotę 1 200,00 zł, co ostatecznie po zmianach zmniejsza wartość całego projektu
o kwotę 1 125,00 zł.
W związku z powyższym na realizację w/w zadania Gmina Namysłów otrzyma środki finansowe w wysokości
146 796,55 zł.
Projektodawca: Burmistrz
ASK
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