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UCHWALA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

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

i umiejqtnoici zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespolu Szk6l 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. WI. Grabskiego w Lodzi". 

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

o sanorzqdzie 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 uchwaky Nr LXIIl1322/13 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 

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

w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Wyraia siq zgodq na realizacjq przez Miasto t o d i  projektu pn. ,,Podniesienie 

ltwalifikacji i umiejqtnoSci zawodowych uczniow kierunku technik ekonomista Zespoku Szk61 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wk. Grabskiego w todzi" wsp6lfinansowanego 

ze Srodltow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa todzkiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa XI Edukacja, 

Icwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialanie XL3 Ksztalcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

5 2. ~rodki  na realizacjq projektu zostanq wprowadzone do budietu Miasta todzi 

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

Wojewodztwa todzkiego. 



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

wysokoici 37 640,16 zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokohci 7 852,72 zl 

oraz w forn~ie pieniqinej w wysokobi 29 787,44 zl. 

5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Pro,jelitodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z moiliwoSciq aplikowania o 6rodki unijne w ramach konkursu 

zalnknietego nr RPLD. I 1.03.00-12.00-10-00 111 5 w ramach Osi Priolytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialania XL3 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjllego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto L6di w dniu 4 stycznia 

2016 i . 0 1 ~  zloiylo do Zarzqdu Wojewodztwa Lodzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

Konlturs b~dqcej jednoczeinie Instytucjq Zarzqdzajqcq Regionalnym Programem 

Operacyjnym Wojewodztwa t6dzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

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

ltierunku technik ekonomista Zespolu Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wk. Grabskiego w todzi". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem RF'LD.11.03.00111151091. 

Cel gk6wny projektu to podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 50 

uczniow ltierunku technik ekonomista w Zespole Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno- 

Hotelarslticl~. Projekt zaklada przeprowadzenie w Sciskej wsp6lpracy z otoczeniem spokeczno- 

gospodarczy~n cyklu 759 godzin specjalistycznych zajqC pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

kursu zawodowego podnoszqcego kwalifikacje, zaj@ specjalistycznych, spotkali doradztwa 

edultacyjno-zawodowego, co ukatwi przechodzenie uczniow z etapu ksztalcenia do etapu 

zatrudnienia. W ramach projektu doposazone zostanq dwie pracownie do nauki przedmiotow 

zawodowych. Realizacja projektu pozwoli 50 uczniom zdobyC dodatkowe kwalifikacje 

i umiejqtnoici, wylnieniane przez pracodawcow jako pozqdane, ktore uczyniq ich bardziej 

ltonlturencyjnymi na rynku pracy i zwiqkszq ich prawdopodobieristwo do zatrudnienia. 

Okses realizacji projektu okreilony we wniosku o dofinansowanie projektu 

ltonkursowego to 01.05.2016 - 30.04.2018. 
I 

Cakkowita wart066 projektu wynosi 443 025,90 zk. WysokoSC wkladu wlasnego to 

kwota 37 640,16 zl, ktory zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 
d 

w fornlie rzeczowej (7 852,72 zl) oraz w formie pieniqinej wnoszonej przez Miasto L6dz (29 

787.44 zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 405 385,74 zk. 'J 


