
UCHWAŁA NR XXVII/438/16
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w obszarze edukacji, w ramach 
programów  Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 
4461)) oraz  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 8142)) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację projektów w obszarze edukacji, w ramach  programów ramowych Unii 
Europejskiej na warunkach prawnych określonych w tych programach, w tym w zakresie nawiązywania 
partnerstw, na następujących warunkach:

1) w projekcie  udział bierze jednostka organizacyjna Miasta;

2) Miasto Białystok pokrywa wyłącznie koszty związane z realizacją przez jednostki organizacyjne Miasta zadań 
zaplanowanych w projekcie, w tym koszty niekwalifikowalne oraz koszty różnic kursowych;

3) koszty pośrednie są dzielone pomiędzy partnerów proporcjonalnie do realizowanych w projekcie zadań;

4) Miasto Białystok może wnieść wkład własny do projektu, w szczególności w formie niepieniężnej, z 
zastrzeżeniem pkt 5;

5) Miasto Białystok może wnieść wkład finansowy, jednakże  nie może on przekroczyć 5 % kosztów zadań 
realizowanych przez Miasto Białystok w danym projekcie,   zabezpieczony na ten cel w uchwale budżetowej;

6) Miasto Białystok nie partycypuje w kosztach projektu po jego zakończeniu, tj. na etapie trwałości projektu.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku, do zawierania porozumień na realizację projektów, o 
których mowa w §1.

§ 3. Środki na realizację poszczególnych projektów zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Białystok przed 
zawarciem stosownej umowy partnerstwa/porozumienia lub po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu projektu do 
dofinansowania.

§ 4. Uchwała dotyczy projektów realizowanych z programów dostępnych w perspektywie finansowej 2014 - 
2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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