
UCHWAŁA NR XLIX/330/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia”
Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. 
„Poprawa jakości kształcenia” złożonego w ramach konkursu Nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Numer 
i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

2. Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla projektu, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 
2020 r. przez:

Wnioskodawca Wartość kosztów 
bezpośrednich

W tym wkład 
własny 

niefinansowy

Wkład własny 
finansowy 
wnoszony 
poprzez 

pomniejszenie 
kosztów 

pośrednich

Gmina Iwonicz-Zdrój, w podziale na szkoły: 829 962,04 zł 38 647,11 zł
Zadanie 1 - Kompleksowe wsparcie SP
Iwonicz-Zdrój 169 117,02 zł 2 311,54 zł
Zadanie 2 - Kompleksowe wsparcie SP
Iwonicz 300 290,11 zł 5 319,60 zł
Zadanie 3 - Kompleksowe wsparcie SP
Lubatowa 360 554,91 zł 5 594,40 zł
Razem 829 962,04 zł 13 225,54 zł 38 647,11 zł

Podmiot Kwota dofinansowania Wkład własny Łącznie środki 
podmiotu

Gmina Iwonicz-Zdrój 985 579,90 zł 51 872,65 zł 1 037 452,55 zł

§ 2. Beneficjentem projektu, o którym mowa w § 1 jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

1. Kwota dotacji w ramach EFS wynosi 985 579,90 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

2. Kwota wkładu własnego wynosi 51 872,65 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) w formie:

a) niepieniężnej: 13 225,54 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt 
cztery grosze),
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w tym koszt sal dydaktycznych: 13 225,54 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 
pięćdziesiąt cztery grosze)

b) pieniężnej: 38 647,11 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych jedenaście 
groszy).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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