UCHWAŁA NR XXXI/ 216 /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Wiązownica projektu „Od prostych doświadczeń do
pełnej wiedzy”
Na podstawie art. 6 ust. art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446) w związku z art 3 pkt. 3 i art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84 poz. 712 ze zm.) Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę i zatwierdza do realizacji przez Gminę Wiązownica projekt „Od prostych doświadczeń do
pełnej wiedzy”, Nr RPPK.09.02.00-18-0003/16 o wartości 1 500 000,00 złotych, zwanego dalej „projektem”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie działanie
Działania 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego
3. Projekt realizowany będzie przez
F5 Konsulting Sp. z o.o. – partnera projektu.
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4. Projekt dotyczy wzrostu jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez 4 szkoły
podstawowe, przez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 600 uczniów
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
72 nauczycieli oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów
nauczania .
§ 2. 1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2017 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
do wysokości 85% wartości projektu, 10% z budżetu państwa.
2. Pozostałe 5% wartości projektu (kwota 75 000,00 złotych) stanowi wkład własny (niepieniężny) Lidera:
Gminę Wiązownica i zostanie zabezpieczone w formie wymaganej przez projekt, tj. w postaci udostępnienia sal do
realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu oraz
w postaci wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach–.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

Przewodniczący rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała

Id: F6D25318-6667-42E3-AFBD-9B86D578B61D. Podpisany

Strona 1

UCHWAŁA NR XXXI/215/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z dnia

8 marca

1990 roku

o samorządzie

gminnym

Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział
Rozdział
Paragraf
700
70005
4300
6060

754

75412
4210
6060

6230

Nazwa (działu, rozdziału,
paragrafu)

Zwiększenia

Zmniejszenia

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
- wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych
- wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup dwóch traktorków
do koszenia trawy na
potrzeby sołectwa Szówsko
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

-

6 000,00

6 000,00

-

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

-

28 000,00

8 000,00

-

20 000,00

-

Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące
Zakup materiałów
i wyposażenia
- wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup 2 kpl aparatów
ochrony dróg oddechowych
dla OSP w Wiązownicy
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów
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900

90001
6050

90017
6210

publicznych
- zakup narzędzi
hydraulicznych dla OSP
w Wiązownicy w kwocie
20.000,00 zł
(dofinansowanie)
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
- wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
- budowa garażu na terenie
oczyszczalni etap III
Zakłady gospodarki
komunalnej
- wydatki majątkowe
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
- zakup koparko-ładowarki
(100 000,00 zł) oraz
zamiatarki (10 000,00 zł)
w celu realizacji zadań
statutowych
Razem

110 000,00

110 000,00

-

110 000,00

-

110 000,00

110 000,00

-

110 000,00

-

144 000,00

144 000,00

-

-

-

-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała

Id: 7A8D2679-F147-480A-B8A3-9F637CCDC58E. Podpisany

Strona 2

