UCHWAŁA NR XVII/lll/08
RADY GMINY W CZERNIKOWIE z
dnia 2.12.2008r.
w sprawie sposobu dystrybucji środków i stosowania procedur
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2008r. na terenie gminy Czernikowo
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr.142, poz.1591 z póź.zmianami/.

Rada Gminy uchwala
co następuje
§ 1
Gmina Czernikowo realizuje Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2008r. na który otrzymała dotację celową decyzją z
dnia 17 października 2008r. Nr WFB.I.3011-51/08.

§

2

Środki otrzymane w ramach programu, o których mowa w § 1 przekazane zostały
na konto Urzędu Gminy w Czernikowie, który jako jednostka organizacyjna
gminy zajmuje się obsługą projektu.

§

3 "

Wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt zostaną przekazane w
kwocie określonej we wniosku o dofinansowanie z konta Urzędu Gminy na konto
Zespołu Obsługi Szkół.

§

4

Pozostałe wydatki określone we wniosku będą realizowane bezpośrednio z
konta Urzędu Gminy.

§

5

Dokumenty księgowe przed realizacją płatności są opisywane przez pracownika
ZOS zajmującego się realizacją projektu.
§ 6
Zakupiony sprzęt elektroniczny, sportowy oraz programy komputerowe
protokołem zostaną przekazane do poszczególnych placówek oświatowych
zgodnie z wnioskiem i zapisane w księgach inwentarzowych danych placówek.
§ 7
Materiały przewidziane dla poszczególnych uczestników zajęć zostaną im
przekazane zgodnie z wnioskiem. Otrzymanie tych materiałów uczestnik
zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.

-

2

-

§ 8
l.W celu kontroli prawidłowości realizacji programu powołuje się komisję w
składzie: Barbara Piwnicka - insp.d/s oświaty,
Andrejus Sivickis - v-ce dyrektor Zespołu Szkół.
2.Komisja, o której mowa w pkt.1 dokona przynajmniej jednokrotnej
kontroli prawidłowości realizacji programu w poszczególnych placówkach.
3.W trakcie kontroli sprawdzane będą w szczególności:
- dzienniki zajęć
- listy obecności
- prawidłowość wykorzystania otrzymanych materiałów i elementów
wyposażenia.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komisja wezwie kontrolowanego
do ich usunięcia oraz zobowiąże go do poinformowania o sposobie i terminie
wykonania jej zaleceń.
5. W przypadku nie zastosowania się do uwag komisji oraz uporczywych
uchybień w realizacji projektu komisja może zwrócić się do przełożonego
kontrolowanego o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych przewidzianych
prawem.
§ 9
Odpowiedzialnymi za merytoryczne i finansowe rozliczenie Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r są Andrejus
Sivickis - v-ce dyrektor Zespołu Szkół i Barbara Piwnicka - insp.d/s
oświaty.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

