UCHWAŁA NR XX/382/12
RADY MIASTA GDYNI
Z 23 maja 2012 ROKU
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.)1, w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:

§1
1. Gmina Miasta Gdyni udziela Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w wysokości
160 125,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) z przeznaczeniem
na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe
w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budŜetu na rok 2012 w
wysokosci 53230,00 zł, na rok 2013 w wysokosci 53230,00 zł oraz na rok 2014 w wysokosci
53665,00 zł i stanowić będzie wkład własny pienięŜny realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1.
3. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy będzie umowa określająca przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków.
§2
Do zawarcia umowy upowaŜnia się Prezydenta Miasta Gdyni
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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