
UCHWAŁA NR XXII/280/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyra żenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji pr ojektu pozakonkursowego

pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża  się  zgodę  na  udział  Miasta  Kalisza  w  projekcie  pn.  „Czas  zawodowców  BIS  –

zawodowa Wielkopolska” opracowanym  w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działanie

8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku

pracy,  Poddziałanie  8.3.3  Czas  zawodowców  BIS  –  zawodowa  Wielkopolska  -  tryb

pozakonkursowy.

2. Termin realizacji projektu: 9.11.2015 r. –  31.12.2022 r.

3. Projekt  realizowany  jest  w  partnerskiej  współpracy  Województwa  Wielkopolskiego

reprezentowanego  przez  Departament  Edukacji  i  Nauki  UMWW  –  Partnera  wiodącego

z Politechniką Poznańską – Partnerem. 

4. Miasto  Kalisz  współpracować  będzie  z  ww.  instytucjami  w  zakresie  realizacji  zadań

określonych w § 2 .

5. Miasto Kalisz w 2016 r. wniesie wkład własny do Projektu w zakresie adaptacji sal lekcyjnych

z przeznaczeniem na laboratoria w  V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III  Sobieskiego

w Kaliszu, w kwocie 278 634,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

trzydzieści  cztery  złote),  pochodzący ze  środków własnych Budżetu  Powiatu  (z  uwagi  na

postępowanie przetargowe kwota może ulec zmianie).

6. Miasto Kalisz oprócz wkładu własnego w wysokości  określonej w ust.  5,   ponosić  będzie

koszty  z  tytułu  eksploatacji  ww.  pomieszczeń.  Koszty  te  będą  rozliczane  przez Dyrektora

Szkoły na podstawie oświadczeń.

§ 2.

1. Do zadań Miasta Kalisza, w szczególności należeć będzie:

1) przygotowanie sal lekcyjnych zlokalizowanych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im.

Jana III Sobieskiego, przy ul. Piskorzewie 6,  umożliwiające wykonanie zadań  zgodnych

z  wnioskiem  o  dofinansowanie  projektu  „Czas  zawodowców  BIS  –  zawodowa

Wielkopolska” i udostępnienie ich Politechnice Poznańskiej;



2) zapewnienie przestrzegania przez V LO zasad odpowiedzialności  za  mienie Politechniki

Poznańskiej, znajdujące się w salach laboratoryjnych, tj.  m.in. zabezpieczenie alarmem,

zapewnienie sprzątania sal laboratoryjnych;

3)  zapewnienie  odpowiednich  warunków  do  prowadzenia  zajęć,  w  szczególności

w zakresie BHP. 

2. Szczegółowy  zakres  zadań  Partnera  wiodącego,  Partnera  oraz  Miasta  Kalisza  określony

zostanie  w  umowie  współpracy  na  rzecz  realizacji  Projektu  „Czas  zawodowców  BIS  –

zawodowa Wielkopolska”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                /.../
       Andrzej Plichta



UZASADNIENIE

    DO UCHWAŁY NR XXII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ KALI SZA

  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyra żenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji pr ojektu pozakonkursowego

pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

W dniu 21 stycznia 2016 r.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą  Nr 1529/2016

zatwierdził  projekt  „Czas  zawodowców  BIS  –  zawodowa  Wielkopolska”.  Głównym  celem

przedsięwzięcia  jest  poprawa  jakości  kształcenia  zawodowego,  poprzez  zwiększenie  dostępu  do

staży/praktyk  dla  8000  uczniów  i  do  zajęć  specjalistycznych  dla  10000  uczniów  oraz  poprawa

przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy m.in.: poprzez doposażenie

46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej

261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca

2022 r. 

Wartość  projektu  wynosi  63  500  000,00  zł,  w  tym  kwota  dofinansowania  z  Europejskiego

Funduszu Społecznego – 53 975 000,00 zł, środki z budżetu państwa – 3 175 000,00 zł, pozostałą

kwotę tj. 6 350 000,00 zł stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta

Kalisza.

W  ramach  projektu  zaplanowano  m.in.  doposażenie  46  szkół  prowadzących  kształcenie

zawodowe i 4 placówek kształcenia zawodowego (CKZiU) realizujących zadania zbieżne z zadaniami

centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, w sprzęt i pomoce dydaktyczne do

pracowni kształcenia zawodowego. 

W Kaliszu  uruchomione zostanie  laboratorium MULTIDYSCYPLINA,  w zawodach:  technik

informatyk,  technik  teleinformatyk,  technik  mechanik,  technik  mechatronik,  technik  elektryk  oraz

technik elektronik.  Wsparcie w ww. zawodach wynika z potrzeb gospodarki Aglomeracji  Kalisko –

Ostrowskiej,  z  koncentracji  przedsiębiorstw  należących  do  branż  strategicznych  określonych

w  Regionalnej  Strategii  Innowacji.  W  Kaliszu  utworzone  zostanie  jedyne  tego  typu  laboratorium

w Południowej  Wielkopolsce,  z  którego  korzystać  będą  mogli  m.in.  uczniowie  szkół  zawodowych

z  terenu  Aglomeracji.  Udział  w  przedsięwzięciu  będzie elementem  spajającym  działania

podejmowane w kierunku wzmocnienia kształcenia zawodowego w Kaliszu oraz w całej Wielkopolsce.

Planowana w ramach całego projektu  liczba uczniów objętych zajęciami  specjalistycznymi

w  laboratoriach  to  10  000,  w  tym  7  000  uczniów  skorzysta  również  z  4-tygodniowego  stażu

u pracodawcy, a 3 000 uczniów weźmie udział tylko w zajęciach w laboratoriach. 

  Prezydent
          Miasta Kalisza

       /.../
Grzegorz Sapiński 


