V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
w I półroczu 2019 roku
I.

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika
z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
(dział 600, rozdział 60014)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019 – 17 270 042 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 5 959 893,77 zł, tj. 34,51%, z tego:
− środki z budżetu UE – 10 124 210 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 4 884 719,12 zł,
tj. 48,25%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa, pomoc finansowa
od j.s.t.)– 7 145 832 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 1 075 174,65 zł, tj.15,05%.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola
i Gmina Sędziejowice.
Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego
z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie
atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej
S8.
Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową, a planowany okres jego
realizacji to 01.04.2016 r.- 31.10.2019 r.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między
węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką
(dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta
Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.
Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na
terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej
oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących
się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
W części bieżącej projektu w I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów
zatrudnienia personelu zarządzającego.
Natomiast poniesione wydatki majątkowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi
powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód
oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
2. Projekt: A nuż widelec... (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 168 237 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.–
76 366,75 zł, tj. 45,39%, z tego:
− środki z budżetu UE – 134 430 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 72 124,16 zł, tj. 53,65%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 33 807 zł,
realizacja w I półroczu 2019 r.– 4 242,59 zł, tj. 12,55%.
Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności
do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków
kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.
Zakres
rzeczowy
projektu
obejmuje
organizację
staży
zawodowych
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli
kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach

zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz
pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym
wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem,
ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.
W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wyposażono pracownie planowania żywienia
i pracownie gastronomiczną w sprzęt kuchenny, pokryto koszty szkoleń oraz koszty transportu
związane z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie, a także wypłacono
stypendium stażowe dla uczniów.
3. Projekt: W pole z GPS-em (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 305 536 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 107 299,59 zł, tj. 35,12%, z tego:
− środki z budżetu UE – 262 307 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 101 338,53 zł, tj. 38,63%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 43 229 zł,
realizacja w I półroczu 2019 r.– 5 961,06 zł, tj. 13,79%.
Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU
w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego
rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.
Zakres
rzeczowy
projektu
obejmuje
organizację
staży
zawodowych
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli
kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach
zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni
warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne
oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej
i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych)
zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019r. dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu (modele zwierząt)
na potrzeby realizacji projektu, kosztów transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów
i nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz udziału nauczycieli kształcenia zawodowego
w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych.
4. Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 12 904 239 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 479 463,75 zł, tj. 3,72%, z tego:
− środki z budżetu UE – 6 333 869 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 107 331,31 zł, tj. 1,69%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 6 570 370 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 372 132,44 zł, tj. 5,66%.
Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne
i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności
kulturowej Doliny Rzeki Warty.
Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:
1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi
niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie
szlaku rowerowego,
2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz
z zagospodarowaniem terenu,

3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu
jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
a planowane wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.
Okres realizacji projektu: 31.01.2017 r.- 31.12.2019 r.
W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w zakresie wypłaty odszkodowań za
przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego
Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na
zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku
turystycznego oraz wydatek związany ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku turystycznego.
Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczyły kosztów jego zarządzania.
5. Projekt: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski (dział 853, rozdział 85395)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 516 139 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 60 952,34 zł, tj. 11,81%, z tego:
− środki z budżetu UE – 349 956 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 45 348,14 zł, tj. 12,96%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 166 183 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 15 604,20 zł, tj. 9,39%.
Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym
uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy
i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost
eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego
oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.
Planowany okres realizacji projektu datuje się od 03.04.2017 r. do 31.12.2020 r.
Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.
Wydatki majątkowe dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu
tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali
namiotowej.
W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:
1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na
opracowaniu
planu
promocji
gospodarczej
Powiatu
Zduńskowolskiego
wraz
z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na
pracowników wykształconych w określonych zawodach,
2) Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony
internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie
Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza
forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie
Zduńskowolskim”,
6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.
Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur
Zduńskowolski Miasto&Powiat w dniu 08.02.2019r., a także uczestnictwa reprezentantów powiatu
zduńskowolskiego w XI Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 13-15 maja br.
Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

6. Projekt: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi
dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz
z I wyposażeniem (dział 801, rozdział 80130)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 144 350 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 84 472,29 zł, tj. 58,52%, z tego:
− środki z budżetu UE – 53 888 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 47 322,66 zł, tj. 87,82%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 90 462 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 37 149,63 zł, tj. 41,07%.
Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu
hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach w celu
dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy
zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla
zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.
Realizacja projektu przewidywana była w okresie 30.12.2016 r.- 31.12.2018 r. (zgodnie z aneksem
do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0008/16-02 z dnia 18.01.2019 r. nastąpiło
wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu do 31.03.2019r.), a planowane w jego ramach
wydatki obejmowały część bieżącą i majątkową.
Poniesione w I półroczu 2019 r. nakłady finansowe dotyczyły zakupu pierwszego wyposażenia
nowowybudowanego budynku dydaktycznego w zakresie dostawy mebli, sprzętu komputerowego,
elektronicznego i elektrycznego, sprzętu specjalistycznego kolejowego, modeli pojazdów kolejowych
i pomocniczych, centralki telefoniczno- dyspozytorskiej do pracowni kolejowej, ponadto poniesione
zostały koszty wykonania naklejek do oznaczenia zakupionego sprzętu, wykonania i dostarczenia
materiałów informacyjnych w formie ulotek, realizacji usługi cateringowej podczas konferencji
podsumowującej projekt, a także kosztu wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej.
Natomiast w części bieżącej projektu poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń członków zespołu
zarządzającego.
7. Projekt: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej
Woli (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 4 004 819 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 2 888 494,39 zł, tj. 72,13%, z tego:
− środki z budżetu UE – 2 196 901 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.–1 889 883,68 zł, tj. 86,02%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki PFRON)– 1 807 918 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 998 610,71 zł, tj. 55,24%.
Zakres rzeczowy projektu zakładał rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń
sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla
28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę
zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.
Okres jego realizacji obejmował: 28.07.2017 r.- 28.06.2019 r.
W I półroczu 2019r. w części bieżącej projektu poniesione zostały nakłady finansowe na
wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego, natomiast wydatki wykonane w części
majątkowej dotyczyły realizacji etapu II i III robót budowlanych t.j. m.in. w zakresie montażu stolarki
okiennej i drzwiowej, dostawy, montażu i uruchomienia windy wraz z przygotowaniem pełnej
dokumentacji urządzenia, wykonania schodów zewnętrznych, przebudowy istniejących schodów
zewnętrznych przy sali gimnastycznej, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i oddymiania, wykonania robót rozbiórkowych związanych
z zagospodarowaniem terenu, zakupu wyposażenia sportowego i lekkoatletycznego, wycinki drzew
i krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń kompensacyjnych i izolacyjnych.
Ponadto poniesiony został koszt usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej,
elektrycznej i sanitarnej.

8. Projekt: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na
potrzeby rynku pracy (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 761 064 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 277 327,32 zł, tj. 36,44%, z tego:
− środki z budżetu UE – 559 584 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 261 217,09 zł, tj. 46,68%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 201 480 zł,
realizacja w I półroczu 2019 r.– 16 110,23 zł, tj. 8,00%.
Projekt skierowany jest do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu
Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.
Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do
regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej
w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych
oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.
Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.
Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli
prowadzących zajęcia w ramach projektu, kosztów udziału nauczycieli w szkoleniu z zakresu
programowania sterowników SIMATIC, udziału uczniów w szkoleniach pn.: „Naprawa pakietów
elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE Moduł I i II” i „Administracja sieciowymi
systemami operacyjnymi moduł I i II” , a także wypłaty wynagrodzeń dla personelu zarządzającego
projektem.
9. Projekt: Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej
Woli(dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 13 930 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.–
13 922,41 zł, tj. 99,95%, z tego:
− środki z budżetu UE – 12 728 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 12 724,76 zł, tj. 99,97%,
− środki z budżetu krajowego (środki budżetu
państwa)– 1 202 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 1 197,65 zł, tj. 99,64%.
Projekt skierowany był do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu
Szkół w Zduńskiej Woli, a okres jego realizacji obejmował okres od 01.10.2017 r.
do 30.04.2019 r.
Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych
postaw
i
umiejętności
niezbędnych
na
rynku
pracy,
a
także
rozwijanie
u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.
Projekt zakładał poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych
(matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety,
oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli
w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków
obcych i informatyki.
W ramach projektu w I półroczu 2019r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym
w projekcie, pokryto koszty reklamy oraz zakupu materiałów papierniczych do promocji projektu,
a także zakupiono pomoce dydaktyczne (projektor z ekranem).
10. Projekt: e- Powiat Zduńskowolski (dział 750, rozdział 75095)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 2 299 098 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 23 247,00 zł, tj. 1,01%, z tego:
− środki z budżetu UE – 1 503 811 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 13 430,00 zł, tj. 0,89%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 795 287 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 9 817,00 zł, tj. 1,23%.

Celem
projektu
jest
zwiększenie
dostępu
mieszkańców
województwa
łódzkiego
do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych
w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie
budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych,
4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja
architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system
obsługi zamówień publicznych),
6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem
informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług
interaktywnych.
Projekt
przewiduje
również
wydatki
na
zarządzanie
(menadżer
projektu
i inspektor nadzoru) oraz promocję projektu.
Planowany okres realizacji projektu w części dofinansowywanej ze środków UE to 01.04.2018 r.30.10.2020 r.
Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. dotyczą realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego
oraz uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych
elektronicznie.
11. Projekt: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 598 544 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:
− środki z budżetu UE – 527 513 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 71 031 zł,
realizacja w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%.
Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik
i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do
zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych
oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów
w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup
specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy
komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz
przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2019 r.
12. Projekt: Informatyk- zawód przyszłości (dział 801, rozdział 80195)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 643 340 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:
− środki z budżetu UE – 569 821 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 73 519 zł,
realizacja w I półroczu 2019 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%.
Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk

i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do
zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych
oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup
specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy
komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica
suchościeralną i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2019 r.
13. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019– 1 607 071 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 416 704,65 zł, tj. 25,93%, z tego:
− środki z budżetu UE – 1 377 221 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 301 779,63 zł, tj. 21,91%,
− środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 229 850 zł, realizacja
w I półroczu 2019 r.– 114 925,02 zł, tj. 50,00%.
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, a jego celem
głównym jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do
otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących
rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.
Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów
zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika,
asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu
wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej
projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci,
treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu),
a także koszów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.
Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).
Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.
W I półroczu 2019 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, 2 fizjoterapeutów
i prawnika.
Ponadto poniesione zostały koszty zakupu usługi indywidualnych korepetycji dla dzieci objętych
wsparciem w ramach projektu oraz zorganizowania i przeprowadzenia zajęć treningu zaradności
życiowej, koszt zakupu laptopa na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionego koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej, koszty organizacji wyjazdu edukacyjno- kulturalnego do kina w Łodzi,
koszty szkoleń pn.: „Wieź jako czynnik ochronny” dla specjalistów tj. pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i kadry Domu Dziecka w Wojsławicach, koszty zakupu doładowań do
służbowych telefonów komórkowych oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników
projektu.
W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
II. Program:

PROGRAM

OPERACYJNY

WIEDZA

EDUKACJA

ROZWÓJ

1. Projekt: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej
(dział 801, rozdział 80115)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019 (w całości środki z budżetu UE)
77 135 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 67 690,07 zł, tj. 87,76%.

–

Okres realizacji projektu obejmował: 02.10.2017 r. – 01.06.2019 r., a jego celem było podniesienie

jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU
w Wojsławicach.
Uczestnikami projektu było 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy
w ramach mobilności zagranicznych wyjechali do Danii i Hiszpanii.
W I półroczu 2019 r. w ramach projektu zrealizowane zostały głównie wydatki dotyczące wykonania
plakatów i reklamy prasowej, kosztów obsługi prawnej, zakupu drobnego sprzętu kuchennego oraz
wypłaty wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.
2. Projekt: Od Montessori do samodzielności III (dział 801, rozdział 80105)
Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019 (w całości środki z budżetu UE)
239 117 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 147 327,86 zł, tj. 61,61%.

–

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”,
a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół
Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy
z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.
Okres realizacji projektu to 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności
szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu
job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji.
Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego
i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.
W I półroczu 2019r. poniesione zostały koszty związane z organizacją 2 mobilności szkoleniowych
w Instytucie Duhovka w Pradze w terminach 28.01.-08.02.2019r i 28.03.- 05.04.2019r.
oraz wyjazdami typu job shadowing do Włoch (19.05.-25.05.2019r.) i Francji (29.06.-05.07.2019r.).
III.

Program: ERASMUS+

1. Projekt:
Mobilności
zagraniczne
(dział 801, rozdział 80115)

drogą

do

sukcesu

zawodowego

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019 (w całości środki z budżetu UE)
385 028 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 205 109,70 zł, tj. 53,27%.

–

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,
a jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom
ww. jednostki.
Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji
zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół
zawodowych.
Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów na staże zagraniczne, a w jego
ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz
zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.
W I półroczu 2019r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z udziałem nauczycieli
w szkoleniach typu job shadowing w miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii w terminie 03.06.07.06.2019r. oraz w miejscowości Palermo we Włoszech w terminie 01.07.-06.07.2019r.

2. Projekt:
Zdobywanie
umiejętności
zawodowych
zagranicznych (dział 801, rozdział 80115)

podczas

mobilności

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2019 (w całości środki z budżetu UE)
189 619 zł, realizacja w I półroczu 2019 r.– 188 431,90 zł, tj. 99,37%.

–

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,
a jego celem była poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.
Projekt skierowany był do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki.
Założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich
elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod
nauczania do standardów europejskich. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.06.2017 r.,
a zakończył z dniem 31.05.2019 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do
miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii ( 22.10- 04.11. 2017 r. ) oraz do Malagi w Hiszpanii
(10.02- 02.03.2019 r.).
Zakres projektu obejmował również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job
shadowing w terminach 27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r.
na Maderze w Portugalii.
W ramach projektu realizowane były głównie koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego
i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów i biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu
w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).
W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z wyjazdem uczniów na
staże zagraniczne do Malagi w Hiszpanii.

