
DrukNr 4391mdG 
Projekt z dnia 14 &b &6r, 

UCHWAEA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Dobry zaw6d - lepsza 

przyszioiCn. 

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

o samorzqdzie 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 sarnorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwdy Nr LXII/1322/13 Rady Miejskiej w todzi 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 zgodg na realizacje przez Miasto L6di projektu pn. ,,Dobly zaw6d - 

lepsza przyszto6C" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, 

0 s  Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dziaianie XI.3 Ksztalcenie 

zawodowe, zwanego dalej projektem. 

3 2. Srodki na realizacjq projektu zostanq wprowadzone do budietu Miasta Lodzi 

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcq, ktorq jest Zarzqd 

Wojew6dztwa t6dzkiego. 

$ 3. Wkiad wlasny w projekcie, okreSlony we wniosku o dofinansowanie w iqcznej 

~vysokoici 47 704,89 zi, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoSci 17 654,OO zi 

oraz w formie pieniqzllej w wysokoSci 30 050,89 zi. 



$4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwoSciq aplikowania o Srodki unijne w ramach konkursu 

zanlkniqtego nr RPLD.11.03.00-IZ.OO-10-001115 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialania XI.3 Ksztakcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto Lodi w dniu 4 stycznia 

2016 roltu zlozylo do Zarzqdu Wojewodztwa todzkiego jalio Instytucji Organizujqcej 

Konkurs bqdqcej jednoczeSnie Instytucjq ZarzqIzajqc4 Regionalnym Programem 

Operacyjnynl Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

projektu konkursowego pn. ,,Dobry zaw6d - lepsza przyszkoSC". Projekt bqdzie realizowany 

w Technikum nr 23 w Specjalnym OSrodku Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima 

Baranowsliiego w Lodzi. 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem WLD. 11.03.00/1/151079. \i 
Celem projektu jest zwiqkszenie, we wsp6lpracy z otoczeniem spoleczno- 

gospodarczym, jakoSci ksztalcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Lodzi, ukierunkowane 

na popraw? zdolnoSci do zatrudnienia 23 niepehosprawnych uczni6w szkofy oraz 

dostosowanie kierunkbw ksztalcenia szkoly do regionalnego rynku pracy, poprzez 

doposazenie pracowni i warsztatow szkolnych, organizacjq dla uczniow dodatkowych zajqC 

specjalistycznych (fizjoterapii, masazu, obslugi klienta, komputer w pracy biurowej, obsluga 

ltas fiskalnych), staiy u pracodawcow oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym 

studi6w podyplomowych dla 1 nauczyciela). Grup? docelowr) projektu stanowiq: placowka 

ksztalcenia specjalnego, jej uczniowie oraz nauczyciele ksztalcenia zawodowego. 

Olires realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

bonkursowego to 01.09.2016 - 31.08.2018. 
J 

Calltowita wart066 projektu wynosi 561 234,OO zl. WysokoSC wkkadu wlasnego to 

Lwota 47 704,89 zl, ktory zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

w f'ornlie rzeczowej (17 654,OO zk) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez Miasto L6dz 

(30 050,89 zk). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 5 13 529,ll 23. 


