
UCHWAŁA NR XXXIII/555/VII/2016 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 12 lipca 2016r. 

 

 

 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 48 w Poznaniu” planowanego do dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

ogłoszonego naboru wniosków do Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.3 

"Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z ubieganiem się przez Miasto Poznań o dofinansowanie projektu „Rozbudowa 

i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach ogłoszonego przez WRPO na lata 2014-2020 

konkursowego naboru wniosków do Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacji ogólnokształcącej”, upoważnia się Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego o łącznej wartości do 6 987 500,00 zł. 

 



§ 2 

 

1. Całkowita wartość projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 

w Poznaniu” ustalona została w wysokości do 6 987 500,00 zł. Koszty kwalifikowane 

wynoszą do 6 987 500,00 zł, natomiast kwota do 2 987 500 zł zostanie pokryta z dochodów 

własnych. Wnioskowana kwota dotacji wyniesie 4 000 000,00 zł. 

2. Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu” 

planowana jest na lata 2017-2018. 

 

§ 3 

 

Środki finansowe, o których mowa w § 2 uchwały, zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania 

przez Miasto Poznań dofinansowania projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 48 w Poznaniu” ze środków EFRR w ramach Poddziałania 9.3.3 WRPO 

2014-2020 w ramach konkursu RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16. 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania 

(-) Grzegorz Ganowicz 


