
UCHWAŁA NR XXXII/864/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - 
doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz 935) oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 w zw. z art 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, 
poz. 935); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym podpisanie umowy o dofinansowanie, pn. "Akademia 
Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół" i jego realizację 
w okresie od 01 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na podstawie wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego 
w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

§ 2.  Wartość projektu wynosi 9 101 691,00 zł, w tym:

1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 
8 646 606,45 zł,

2) środki własne w wysokości 455 084,55 zł wniesione będą w postaci wkładu własnego 
niepieniężnego (koszt udostępnienia sal na zajęcia).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński

Id: 931E96C4-7A2A-4DFF-ABFB-6155E94AA54D. Podpisany Strona 1




