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UCHWALA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Programowanie obrabiarek 

sterowanych numerycznie - dzisiaj stai, jutro praca". 

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 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwaly 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 todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Wyraza siq zgodq na realizacjq przez Miasto L6di projektu pn. ,,Programowanie 

obrabiarek sterowanych numerycznie - dzisiaj stai, jutro praca" wsp6lfinansowanego ze 

Srodltow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjiiego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa XI Edukacja, 

Kwalifiltacje, UmiejqtnoSci, Dziatanie XI.3 Ksztatcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcq, kt6rq jest Zarzd 

Wojew6dztwa Lodzkiego. 

5 3. Wktad wtasny w projekcie, okreSlony we wniosku o dofinansowanie w lqcznej 

wysokoSci 139 343,02 z& zostapie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoSci 46 616,32 zt 

oraz w formie pieniqznej w wysokoici 92 726,70 zl. 



§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5. Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwoSciq aplikowania o 4rodki unijne w ramach konkursu 

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

ICwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialania XI.3 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto L6dz w dniu 4 stycznia 

2016 roku zlozylo do Zarzqdu Wojewodztwa todzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

Konkurs bqdqcej jednoczegnie Instytucjq Zarzdzajqcq Regionalnym Programem 

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

projektu konkursowego pn. ,,Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzisiaj 

staz, jutro praca". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem RPLD.11.03.00111151050. J 

Celem gl6wnym projektu jest uzyskanie przez 96 uczniow nowych, atrakcyjnych na 

rynltu pracy kwalifiltacji w zakresie programowania i ukytkowania maszyn sterowanych 

numerycznie. Dla uczni6w szkol ksztalcqcych w zawodach technik mechanik i technik 

mechatronik (Zespol Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespol Szk61 

Sa~uochodowych) we wsp6lpracy z pracodawcami zostaly zaplanowane dodatkowe, 

specjalistyczne zajqcia w zakresie programowania i uzytkowania maszyn sterowanych 

llulllerycznie oraz staie u pracodawc6w (przedsiqbiorstw z branzy mechanicznej 

i mechatronicznej). 

Okres realizacji projektu okreilony we wniosku o dofinansowanie projektu 

Itonk~irsowego to 01.09.2016 - 3 1.08.2018. 

Calkowita wartoSC projektu wynosi 1 639 329,02 zl. WysokoSC wkladu wlasnego to 

lcwota 139 343,02 zl, kt6ry zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie 

wniesiony w formie rzeczowej (46 616,32 zl) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez 

Miasto t o d i  (92 726,70 zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego 

Fullduszu Spolecznego wynosi 1 499 986,OO z*. 


