
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XX/382/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 roku

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz.U z 2013 . poz. 595 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W  Uchwale nr XX/382/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Pomoc finansowa 
zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2012 w wysokości 53230,00 zł, na rok 
2013 w wysokości 53230,00 zł oraz na rok 2014 w wysokości 100 000,00 zł i stanowić będzie wkład własny 
pieniężny realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645 
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. , poz. 1646
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UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem przez Województwo Pomorskie na rok 2014 środków finansowych na 
realizację projektu: „Pomorskie- dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe z regionie a wyzwania rynku 
pracy” (oszczędności z przeprowadzonych zamówień publicznych) pojawiła się możliwość przeznaczenia 
wyższej kwoty na zakup wyposażenia technicznego i specjalistycznego oprogramowania dla gdyńskich szkół 
zawodowych uczestniczących w projekcie. 

 Zwiększenie wkładu własnego gminy do kwoty 100 000,00 zł pozwoli na dokonanie zakupów 
wyposażenia pracowni, w tym stanowisk egzaminacyjnych do kwoty 300 000,00 zł.
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