
UCHWAŁA NR 324 /2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 listopada 2013r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 314/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r.                           
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji      
w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 
 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.            
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale Nr 314/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 
2013r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie”              
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia                   
i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wprowadza się 
następującą zmianę: w § 1 kwotę „678.877,65 PLN (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem zł 65/100)” zastępuje się kwotą „595.626,00 
PLN (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć zł 
00/100)”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr  324/2013  Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 28 listopada 2013r. 
zmieniającej uchwałę Nr 314/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r.                           
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji      
w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 
 

W dniu 24 października 2013r. Rada Miejska w Jastrowiu podjęła uchwałę                              
Nr 314/2013, w której zatwierdziła i przyjęła do realizacji projekt pn. „Wsparcie na starcie”     
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia                         
i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

W uchwale jako wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 
wskazano kwotę 678.877,65 PLN (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt siedem zł  65/100 ). Podana kwota stanowiła w istocie wartość 
całego projektu, natomiast kwota dofinansowania, jaką otrzyma Gmina i Miasto Jastrowie, 
wyniesie 595.626,00 PLN (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 
dwadzieścia sześć zł 00/100). W związku z powyŜszym kwota wymieniona w uchwale                   
Nr 314/2013 została wpisana błędnie i naleŜy zastąpić ją nową kwotą określającą wysokość 
dofinansowania. 

 
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w proponowanym kształcie znajduje pełne 

uzasadnienie. 
 
 
  
 


