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UCHWAEA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Podniesienie 

kwalifikacji i umiejqtnoSci zawodowych uczniow Zespolu Szk6l 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Eodzi". 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sainorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwaiy Nr LXII/1322113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 

2013 r. w sprawie przyjqcia Polityki rozwoju edukacji Miasta Lodzi 2020+, Rada Miejska 

w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraia siq zgodq na realizacjq przez Miasto Lodz projektu pn. ,,Podniesienie 

kwalifiltacji i umiejqtnoici zawodowych uczni6w Zespoiu Szk6l Ekonomiczno-Turystyczno- 

Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Lodzi" wsp6ifinansowanego ze Srodk6w Europejskiego 

Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 

todzkiego na lata 2014-2020, 0 6  Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejqtnoici, 

Dzialanie XI.3 Ksztalcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

5 2. ~ rodk i  na realizacjq projektu zostanq wprowadzone do budzetu Miasta Lodzi 

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucja, Zarzqdzajqca,, kt6ra, jest Zarzqd 

Wojew6dztwa Lodzkiego. 



5 3. Wklad wlasny w projekcie, okreilony we wniosku o dofinansowanie w lqcznej 

wysokoici 71 107,03 zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoici 9 091,62 zi 

oraz w formie pieniqinej w wysokoici 62 0 15,41 zl. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 5 .  Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 

Pro.jektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwoSciq aplikowania o grodki unijne w rarnach konkursu 

zamltniqtego nr RPLD. 1 1.03.00-IZ.OO-10-001115 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifiltacje, UmiejqtnoSci, Dzialania XL3 Ksztdcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto t 6 d i  w dniu 4 stycznia 

2016 roku zlozyto do Zarzqdu Wojew6dztwa t6dzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

IConlturs bqdqcej jednoczeSnie Instytucjq Zarzqdzajqc9 Regionalnym Programem 

Operacyjnym Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

projektu konkursowego pn. ,,Podniesienie kwalifikacji i umiejqtnoSci zawodowych uczniow 

Zespolu Szkol Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w Lodzi". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycm i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem RPLD.11.03.00111151114. 

Projekt zaklada przeprowadzenie cyklu 946 godzin specjalistycznych zajqC 

pozaleltcyjnych i pozaszkolnych, 9 r6inych kurs6w zawodowych i 9 szkoleli podnoszqcych 

I\walifiltacje. Sciezlti doradztwa zawodowego oraz wysokiej jaltoSci staiy u potencjalnych 

p~acodawcow dla 90 uczni6w Zespolu Szk6l Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wk. Grabsltiego w Lodzi. Uczestnicy projektu wezmq r6wniez udziat w 6 zajeciach 

laboratolyjno-wyktadowych oraz spotkaniach z otoczeniem spoleczno-gospodarczym. 

Wszystkie aktywnoSci projektu bqdq zgodne z planem rozwoju szkoly i bqdq rozszerzeniem 

podstawy programowej 3 profili ksztalcenia, biorqcych udzial w projekcie: technik 

hotelarstwa, technik obslugi tu~ystycznej oraz technik eksploatacji portow i terminali. 

Okres realizacji projektu okreilony we wniosku o dofinansowanie projektu 

konkursowego to 01.05.2016 - 30.04.2018. J 
J 

Calkowita wart046 projektu wynosi 837 044,53 zl. WysokoSC wkladu wlasnego to 

ltwota 71 107,03 zl, ltory zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

w formie rzeczowej (9 091,62 zl) oraz w formie pienieznej wnoszonej przez Miasto L6di (62 

015.41 1 )  Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 765 937,50 zl. 


