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2022r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 4ustawy
zdnia
8 marca
1990r.
osamorządzie
gminnym
(tj.
Dz.U.2022.559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305
z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
$ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała
działalność o kwotę 88.578,00 zł, w tym:
1) $ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 83,520,20 zł
2)$ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.057,80 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała
działalność o kwotę 88.578,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi na
realizację przedsięwzięcia pt. "Bliżej siebie w Europie,, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów”
realizowanego
w Programie
Operacyjnym
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
1) $4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 164,07 zł,
2) $4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9,93 zł,
3) $ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 23,57 zł,

4) $4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1,43 zł,
5) $ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 952,33 zł,
6) $ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 57,67 zł,
1) $ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.305,79 zł,
8) $ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 745,21 zł,
9) $ 4227 Zakup środków żywności o kwotę 942,90 zł,

10) $ 4229 Zakup środków żywności o kwotę 57,10 zł,
11) $ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 63.802,27 zł,
12) $ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.863,73 zł,
13) $ 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 426,19 zł,
14) $ 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 25,81 zł,
15) $ 4427 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.300,15 zł,
16) $ 4429 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 199,85 zł,
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17) $ 4437 Różne opłaty i składki o kwotę 1.602,93 zł,
18) $ 4439 Różne opłaty i składki o kwotę 97,07 zł.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2022 jest konsekwencją zawarcia umowy
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pt. "Bliżej siebie w Europie, w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedsięwzięcie wpisuje się w strategiczny miejski plan wspomagania placówek oświatowych.
Celem przygotowanego przez Szkołę Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi projektu jest wzrost
irozwój kompetencji kluczowych uuczniów, integracja młodzieży, atakże promowanie walorów
własnego miasta i regionu. W przedsięwzięciu udział weźmie 20 chętnych uczniów z klas VI — VIII.
W ramach projektu uczniowie podejmą szereg działań i wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły
partnerskiej w Budapeszcie zrealizują przygotowany we wniosku program.
Siedmiodniowy wyjazd
uczniów do szkoły partnerskiej na Węgrzech w czerwcu br., zostanie poprzedzony trzydniową wizytą
przygotowawczą
nauczycieli.
Przed
mobilnością
uczniowie
wezmą
udział
w 20-godzinnym
przygotowaniu językowym i kulturowym. Rekrutacja uczestników będzie przeprowadzona w oparciu
o przejrzyste zasady. Wyniki rekrutacji ustalone zostaną na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów
kwalifikacyjnych, brana będzie również pod uwagę opinia wychowawcy i pedagoga.
W czasie wizyty na Wegrzech uczniowie będą rozwijali kompetencje kluczowe, uczestniczyć będą
w zajęciach merytorycznych oraz spotkaniach nieformalnych. Będą mieli okazję poznać szkołę
partnerską, miasto i region, w którym się znajduje. Sami również przekażą swoim rówieśnikom istotne
informacje dotyczące walorów kulturowych i turystycznych własnego miasta i regionu.
Po powrocie z mobilności zaplanowano również działania upowszechniające projekt, które zachęcą
innych uczniów do podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości.
Łączna wartość projektu to kwota 88.578,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych
projektu.
Mając powyższe na uwadze wnosi się o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.
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