Uchwała Nr XXIV/237/08
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Mogę wiele, tylko mi pomóż”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 206 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) –
Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na:
1) realizację przez Gminę Miasto Ełk projektu pt. „Mogę wiele tylko mi pomóż.”
współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach 2008-2009,
2) zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt 1, środków finansowych w wysokości:
352 799,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) ogółem przez dwa lata realizacji projektu
w tym:
163 979,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt dziewięć złotych) w 2008 r.
188 820,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia
złotych) w 2009 r.
§2
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte:
1) w części stanowiącej wkład własny niefinansowy Gminy Miasta Ełku w wysokości
112 170 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) w następującym
szacunku:
w 2008 roku 40 950 zł w postaci 1 365h zajęć w pomieszczeniach partnerów
projektu- koszt jednej godziny przyjęto jako 30 zł: w tym 16 zł czynsz, 2 zł energia
elektryczna, 1 zł woda, 1 zł środki czystości
w 2009 roku 71 220 zł w postaci 2 374h zajęć po 30 zł wyliczenie kosztu jw.,
2)

w części finansowej ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w wysokości 352 799,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
złotych).
§3

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Miasto Ełk ustanowionego na okres pięciu
lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, zabezpieczenia prawidłowego

wykorzystania środków pochodzących z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki
zaangażowanych na realizację projektu określonego w § 1 w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal), przy czym wysokość
zabezpieczenia nie może przewyższyć łącznie wysokości całkowitej kwoty dofinansowania
projektu powiększonej o należne odsetki, w szczególności o odsetki w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych obliczone za okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu oraz o koszt dodatkowych opłat związanych z ustanowieniem tych
zabezpieczeń.
2. Ewentualne zobowiązania finansowe w/w weksla zostaną pokryte z wpływów z podatku od
nieruchomości.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Waldemar Paweł Pieńkowski

