Uchwała Nr 1233/XLVII/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu
pt. „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów
w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza do realizacji w okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku projekt
„Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie
pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym", finansowany z funduszy Komisji
Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
§2
Wyraża zgodę na współpracę z następującymi szkołami:
- 149 School Sofia, Ivan Hadjiiski 21, 1632 Sofia (Bułgaria),
- CCE PASICO II, Plaza Soledad Puertolas 1, Torre Pacheco 30700 (Hiszpania),
- Oguz Kagan Koksal Gorme Engellier Ortaokulu, 100 yil mah. no 1, 85383 Adana (Turcja),
- Scola Gimnaziala Santau, Piata Unirii 225, 447270 Santau (Rumunia),
- New College Worcester, Whittington Road, WR5 2JX Worcester (Wielka Brytania).
§3
Zabezpiecza w budżecie wartość środków finansowych podlegających zaliczkowaniu i refundacji (płatność
końcowa) pochodzących z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w kwocie ogółem
138 845,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych), z czego:
- w roku 2018 - 2 150,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych),
- w roku 2019 - 68 347,50 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych
pięćdziesiąt groszy),
- w roku 2020 - 68 347,50 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych
pięćdziesiąt groszy).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§5
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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