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UCHWAEA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacje projektu pn. ,,DoSwiadczony uczen". 

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 LXIU1322113 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 nastepuje: 

3 1. Wyraza siq zgodq na realizacjp przez Miasto L6di projektu pn. ,,DoSwiadczony 

uczeri" wspolfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, Oi 

Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejqtnoici, Dzialanie XI.3 Ksztalcenie 

zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcs~ kt6rq jest Zarzqd 

Wojew6dztwa L6dzkiego. 

3 3. Wklad wlasny w projekcie, okreilony we wniosku o dofinansowanie w l4cznej 

wysokoici 80 795,56 zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoici 32 800,OO zl 

oraz w formie pieniqznej w wysokoici 47 995,56 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 

Projektodawca, jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



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, 

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

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

2016 roku ziozylo do Zarzqdu Wojewhdztwa Lodzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

Konlturs bqdqcej jednoczeSnie Instytucjq Zarzqdzajqcq Regionalnym Programem 

Operacyjnysll Wojewhdztwa Lhdzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

projektu ltos~kursowego pn. ,,DoSwiadczony uczeli". Projekt bqdzie realizowany w Zespole 

Szltok Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszakka Jozefa Pilsudskiego w Lodzi. 

Wnioselt przeszedl pozytywnie ocene formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofina~~sowania. 

Wniosek zostak zarejestrowany po numerem RPLD. 11.03.0011/15/082. J 
Celem projektu jest zwiqkszenie, we wspolpracy z otoczeniem spoleczno- 

gospodarczym, jakoSci ksztalcenia zawodowego w Zespole Szkoi Ponadgimnazjalnych nr 20 

w Lodzi, ukierunkowane na poprawq zdolnoSci do zatrudnienia 94 uczni6w szkoly oraz 

dostosowanie ltierunkhw ksztalcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposazenie 

pracowni i warsztatow oraz poprzez organizacjq dla uczniow: doradztwa edukacyjno- 

zawodowego, stazy i praktyk, dodatkowych zajqC specjalistycznych/praktycznych w zakresie: 

uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemhw inteligentnego budynku, kursu 

ltwalifiltacyjnego SEP, spawania metodq TIGIMAG, wykonywania instalacji i eksploatacji 

urzydzeli OZE oraz warsztatow prototypowania. 

Oltres realizacji projektu okreilony we wniosku o dofinansowanie projektu 

l~onltursowego to 01.09.2016 - 3 1.08.2018. 

Calkowita wartoid projektu wynosi 950 536,OO zk. WysokoSC wkladu wlasnego to 
J 

kwota 80 795,56 zl, ktory zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

w formie rzeczowej (32 800 zl) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez Miasto L6di 

(47 995,56 zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 869 740,44 zk. 


