
UCHWAŁA NR XXIV/580/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego 
szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - 
Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT 
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 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 poz. 814, poz. 1579); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w tym podpisanie umowy o dofinansowanie, pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości 
kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" i jego realizację w okresie od 2 stycznia 2017 r. 
do 31 października 2020 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 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego na podstawie wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego w ramach konkursu nr 
RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.

§ 2. Wartość projektu wynosi 9 271 733,92 zł, w tym:

1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8 802 960,90 zł,

2) środki własne w wysokości 468 773,02 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 podpisania.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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