
druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa

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

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania 
w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją zadania pn.

„Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec” dofinansowywanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

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 „Ekonomista, Handlowiec = 
Zawodowiec” o numerze WND-POKL.09.02.00-12-066/09. Działania projektowe będą 
prowadzone w latach 2010 – 2011.

§ 2.

1. Całkowity koszt projektu wyniesie 639 795,22 zł (słownie: sześćset trzydzieści 
dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 22/100) i będzie on 
realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” oraz 
Gminą Niepołomice.

2. Wartość projektu po stronie Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 115 450,00 zł 
(słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), w tym w roku 2010 –
76 700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych), w roku 2011 –
38 750,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do podejmowania i wykonywania
w imieniu Gminy Miejskiej Kraków czynności związanych z realizacją zadania pn. 
„Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec” dofinansowywanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, w tym do zaciągania zobowiązań finansowanych ze środków 
budżetów Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 - 2011 do wysokości wskazanej w § 2
niniejszej uchwały. 



§ 4.

Zobowiązania, o których mowa w § 2 zostaną sfinansowane w całości
z dotacji przyznanej na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 5.

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do ustanawiania innych pełnomocników 
w zakresie o którym mowa w § 3.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie 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. „Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec” finansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego, konieczne jest upoważnienie 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 budżetów lat przyszłych.

Ze strony Gminy Miejskiej Kraków projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół 
Ekonomicznych nr 2 w latach 2010 – 2011. W projekcie weźmie udział 200 uczniów 
technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie oraz Zespołu Szkół
w Niepołomicach kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik 
handlowiec. W ramach projektu realizowane będą zajęcia z matematyki, zajęcia 
przygotowujące do egzaminu zawodowego kursy specjalistyczne: kurs obsługi 
programu księgowego CDN OPTIMA, kurs doskonalenia technik sprzedaży kurs kasy 
fiskalnej i terminali płatniczych.

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie, w ramach przywołanego wyżej 
Działania jest uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do projektu oraz 
upoważnienie 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 budżetów lat 
przyszłych.


