
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2603/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 17 listopada 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Projektowanie 
interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia” dofinansowywanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego oraz upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa 
do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności 
związanych z realizacją tego zadania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Projektowanie interdyscyplinarne 
- nowy wymiar kształcenia” dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego oraz upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania  
i wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją 
tego zadania. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
              / - / 
 
 
 
 



 

druk nr       Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
  

 

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa 

z dnia .................... 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego 
na realizację zadania pn. „Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar 

kształcenia” dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz 

upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania w imieniu 
Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją tego zadania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.): 

 

§ 1. 

Gmina Miejska Kraków przystępuje do realizacji projektu „Projektowanie 
interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia” o numerze WND-POKL.09.02.00-12-
061/09. Działania projektowe będą prowadzone w latach 2010 – 2011. 

§ 2. 

Rada Miasta Krakowa przeznaczy środki finansowe w wysokości 76 000,35 zł 
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 35/100) w budŜecie Gminy Miejskiej 
Kraków na rok 2010 oraz 44 030,70 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści 
złotych 70/100) w budŜecie Gminy Miejskiej Kraków na rok 2011, jako wymagany 
wkład własny dla zadania pn. „Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar 
kształcenia” dofinansowywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

§ 3. 

1. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 466 550,00 zł (słownie: milion czterysta 
sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i będzie realizowany 
w partnerstwie z przedsiębiorstwem ArcelorMittal/o Kraków. 

2. Wartość projektu po stronie Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 800 207,00 zł 
(słownie: osiemset tysięcy dwieście siedem złotych), w tym w roku 2010 – 506 669,00 
zł (słownie: pięćset sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), w roku 2011 
– 293 538,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści 
osiem złotych). Wysokość wkładu własnego Gminy Miejskiej Kraków będzie stanowić 
15% wartości projektu w części realizowanej przez Gminę. 

 



 

 

§ 4. 

UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania 
w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją zadania pn. 
„Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia” dofinansowywanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w tym do zaciągania zobowiązań 
finansowanych ze środków budŜetów Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 - 2011 do 
wysokości wskazanej w § 3 niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

 Zobowiązania, o których mowa w § 4 zostaną sfinansowane z następujących 
źródeł: 

1. w części dotyczącej wkładu własnego z dochodów własnych gminy 

2. w pozostałej części z dotacji przyznanej na realizację zadania, o którym mowa 
w § 4. 

§ 6. 

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do ustanawiania innych pełnomocników 
w zakresie o którym mowa w § 4. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



 

 
Uzasadnienie 

 
 
W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Kraków pozytywnej decyzji 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sprawie przyznania dofinansowania  
dla projektu pn. „Projektowanie interdyscyplinarne - nowy wymiar kształcenia” 
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, konieczne jest 
potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie wymaganego wkładu własnego 
w budŜetach Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach realizacji projektu oraz 
upowaŜnienie Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania w imieniu 
Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją tego projektu, które 
mogłyby skutkować powstaniem zobowiązań finansowych ze środków budŜetów lat 
przyszłych. 
 
Środki na wkład własny w roku 2010 są zaplanowane w projekcie budŜetu Miasta 
Krakowa na 2010 rok. 
 
Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w latach 2010 – 
2011. W projekcie weźmie udział 338 uczniów klas drugich i trzecich technikum 
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 oraz Zespołu Szkół Zawodowych HTS SA 
kształcących się w zawodach technik elektronik/elektryk i technik informatyk. 
W ramach projektu zostaną zakupione zestawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
które będą wykorzystywane podczas zajęć (moduły specjalizacyjne). KaŜdy moduł 
zakończy się przygotowaniem przez kaŜdego ucznia interdyscyplinarnego projektu 
zawodowego. Dodatkowo zorganizowane zostaną wykłady i spotkania ze specjalistami 
zawodowymi nt. najnowszych osiągnięć techniki i technologii, praktyki w lokalnych 
zakładach pracy, wizyty studyjne, a na zakończenie projektu odbędzie się konkurs 
projektów wykonanych przez uczniów. 
 
Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie, w ramach przywołanego wyŜej 
Działania, w przypadku projektu Gminy Miejskiej Kraków jest uchwała Rady Miasta 
zabezpieczająca środki na pokrycie wkładu własnego projektu w budŜetach kolejnych 
lat realizacji projektu oraz upowaŜnienie Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania 
i wykonywania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją 
tego projektu, które mogłyby skutkować powstaniem zobowiązań finansowych ze 
środków budŜetów lat przyszłych. 

 
 

 
 
 
 


