
DrukNr A116 
Projekt z dnia 

UCHWAEA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu". 

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 zwipku 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 uchwdy Nr LXII/1322/13 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 realizacj~ przez Miasto L6dz projektu pn. ,,Egzamin 

zawodowy bez stresu" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na 

lata 2014-2020, 0.4 Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejqtnoici, Dzialanie XI.3 

Ksztalcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcq, kt6rq jest Zarz+d 

Wojewodztwa L6dzkiego. 

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

wysokoici 61 257,07 zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoici 28 960,48 zf 

oraz w formie pieniqznej w wysokoSci 32 296,59 zl. 

5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 



$ 5 .  Uchwaia wchodzi w iycie 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 

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

Kwalifikacje, Umiejqtnodci, Dzialania XL3 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu 

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

2016 roku ziozylo do Zarzqdu Wojewodztwa Lodzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

I<onkurs bqdqcej jednoczeinie Instytucjq Zarzdzajqcq Regionalnym Programem 

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

projektu konkursowego pn. ,,Egzamin zawodowy bez stresu". 

Wniosek przeszedk pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem RPLD.l1.03.0011/151038: 11 
Celelll gk6wny1n projektu jest wyrownanie szans edukacyjnych mkodziezy poprzez 

lepsze przygotowanie uczniow szk61 zawodowych majqcych trudnoSci w nauce, o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, zagrozonych przerwaniem obowiqzku szkolnego, obowiqzku nauki 

lub zaltoliczeniem edukacji na nizszym poziomie ksztakcenia oraz pochodzqcych z rodzin 

dysfunkcyjnych do zewnqtrznego egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje w zawodzie do 

08.2017r. 

Okres realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

lto~~kursowego to 01.09.2016 - 3 1.08.2017. J 
Calkowita wart036 prqiektu wynosi 720 669,lO ~ k . ~ ~ y s o k o d ~  wkladu wkasnego to 

lwota 61 257,07 zl, ktory zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

w formie rzeczowej (28 960,48 zl) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez Miasto Lodi 

(32 296,59 zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 659 412,03 zk. 


