
Uchwała Nr 210/1209/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 05 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją 

przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala,  co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód”  

w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.  

§ 2 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



Projekt  
Uchwała Nr ................ 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia ........................ 

 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj 

swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 995) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala,  co następuje: 

1. § 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu  

pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 

Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego.  

2. Wartość projektu wynosi 127 216,00 Euro.  

§ 2 

Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, 

ul. Polna 15. 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zaakceptowano: 
Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału E 
Aleksander Szczęch – Radca prawny 
 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód”, złożony przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolina konkurs ogłoszony 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodową Agencję Programu 

Erasmus+, został zatwierdzony do realizacji. Wartość projektu wynosi 127 216,00 Euro. Projekt 

nie generuje kosztów dla organu prowadzącego.  

Projekt obejmie wsparciem 44 uczniów III klas technikum uczących się w zawodach: technik 

ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik obsługi turystycznej, fototechnik, technik architektury krajobrazu oraz 12 nauczycieli 

zawodu uczących w zawodach handlowych, gastronomicznych, hotelarstwa i architektury 

krajobrazu. W ramach projektu planowana jest organizacja 3 – tygodniowych praktyk 

uczniowskich i szkolenie praktyczne kadry w Maladze w Hiszpanii. Projekt będzie realizowany  

w partnerstwie z hiszpańską organizacja pośredniczącą – TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Celem 

projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz 

językowych uczniów oraz aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej nauczycieli  

w zakresie nauczanych przedmiotów. Rezultaty projektu będą potwierdzone odpowiednimi 

certyfikatami (Europass Mobilność i ECVET).  

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.  

 
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest niezbędne do przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji w/w projektu oraz do zawarcia umowy finansowej z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  
 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


