
Projekt z dnia 2 m 6  

UCHWALA Nr 

RADY lMIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacje projektu pn. ,,Kompetentni zawodowcy 

ZSP 5 w Eodzi". 

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

o samorzqhie grninnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwi@ z art. 92 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym @z. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwaly Nr LXIIt1322113 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: 

5 1. Wyraa siq zgodq na realizacjq przez Miasto L6di projektu pn. ,,Kompetentni 

zawodowcy ZSP 5 w Lodzi" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na 

lata 2014-2020, 0.6 Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejqtnoici, Dzidanie XI.3 

Ksztalcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu urnowy o dofinansowanie projektu z Instytucja, Zarzqdzajqq, kt6rq jest Zarzqd 

Woj ew6dztwa L6dzkiego. 

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

wysokoici 69 060,OO zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w w y s o b k i  64260,QO z4 

oraz w formie pieniqinej w wysokoici 4 800,OO zl. 



$4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 5. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjgcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwipku z mozliwoSciq aplikowania o Srodki unijne w ramach konkursu 

zarnkniqtego nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

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

Operacyjnego Wojewbdztwa Lbdzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto Lbdi w dniu 4 stycznia 

20 1 6 roku zlozylo do Zarzqdu Wojewbdztwa Lbdzkiego j ako Instytucj i Organizuj qcej 

Konkurs bqdqcej jednoczeinie Instytucjq Zarzqdzajqcq Regionalnyrn Programem 

Operacyjnym Wojewbdztwa Eodzkiego na lata 20 14-2020, wniosek o dofinansowanie 

projektu konkursowego pn. ,,Kompetentni zawodowcy ZSP 5 w Lodzi". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po nurnerem RPLD. 1 1.03.00/1/15/112. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 168 uczniow szkbl 

prowadzqcych ksztalcenie zawodowe - Technikum nr 5, Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 5 - 

wchodzqcych w sklad Zespoh Szkbl Ponadgirnnazjalnych nr 5 w Lodzi. Projekt bqdzie 

skierowany do ucznibw ksztalcqcych siq w zawodzie sprzedawca, ekonomista, handlowiec, 

technik transportu kolejowego, technik drbg i mostow kolejowych, uczqszczajqcych do klas I1 

i I11 w roku szkolnym 20 16/20 17 oraz 20 17/20 18. 

Cel projektu zostanie osiqgniqty poprzez realizacjq zajqC pozalekcyjnych z grupowego 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyjazdbw studyjnych do zakladow pracy, pozwalajqcy 

na zapoznanie siq z rzeczywistymi warunkami pracy, obowipkami na danym stanowisku oraz 

zasadami panujqcyrni w przedsiqbiorstwach. Indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli 

ucz~iiom na Swiadomy wybor dalszej Scieiki kariery i edukacji. 

Okres realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

konkursowego to 01.09.2016 - 30.06.2018. 

Calkowita wart056 projektu wynosi 800 817,50 zl. WysokoSC wkladu wlasnego to 

kwota 69 060,OO zl, ktbry zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

w forrnie rzeczowej (64 260 zl) oraz w fonnie pieniqaej wnoszonej przez Miasto Ebdi 

(4 800,OO zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europej skiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 73 1 757,50 zl. 


