
 
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/424/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 26 września 2013 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 
współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – 
wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, 
którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy  z tych terenów poprzez 
przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budŜetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  
co następuje: 
 
 § 1. 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do 
umowy współpracy z dnia 8 maja 2013 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów 
wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy  z tych terenów 
poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach 
zajęć pozalekcyjnych oraz na zaangaŜowanie na ten cel środków finansowych w wysokości 
16 560,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym: 
- w 2013 roku   6 210,00 zł, 
- w 2014 roku 10 350,00 zł. 
         2. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa łącznego 
zobowiązania finansowego w wysokości 16 560,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt 
złotych 00/100).    
 
 § 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, zostanie pokryte w 50 % przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 

WICEPRZEWODNICZ ĄCY 
Rady Miejskiej 

 
 

Dariusz Czerniawski 



Uzasadnienie: 
  
 Zgodnie z § 13 ust. 2) uchwały Nr XXVII/344/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 
Burmistrz Bornego Sulinowa jest upowaŜniony do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy. 
UpowaŜnienie to dotyczy zobowiązań związanych z bieŜącą działalnością jednostki (np. 
zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej, dostawę materiałów biurowych czy 
zatrudnienie pracownika). Natomiast zgodnie z § 4 uchwały Nr XXVII/345/2012 Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030 Burmistrz Bornego Sulinowa 
został upowaŜniony do zaciągania zobowiązań poza rok budŜetowy związanych z realizacją 
przedsięwzięć, w naszym przypadku zadań inwestycyjnych.  
 Realizacja projektu: YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla 
młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich nie jest objęta w/w upowaŜnieniami. 
Zajęcia będą prowadzone w roku szkolnym 2013/2014. Po podpisaniu aneksu do umowy o 
współpracy z dnia 8 maja 2013 r. Gmina Borne Sulinowo jest zobowiązana zawrzeć umowy 
zlecenia z nauczycielami, którzy będą prowadzili zajęcia z języka angielskiego na rok szkolny 
2013/2014. Część zaciągniętych w ten sposób zobowiązań zostanie sfinansowana w ramach 
budŜetu na rok 2013 po przeprowadzeniu odpowiednich zmian w budŜecie (do kwoty 6.210,00 
zł), a część w 2014 roku (do kwoty 10.350,00 zł). Wartość projektu 16.560,00 zł.  

50 % projektu będzie sfinansowana w ramach środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej.  
  Do podpisania umów przez Burmistrza Bornego Sulinowa z nauczycielami niezbędne 
jest podjęcie niniejszej uchwały. 
  
 


