
Uchwała Nr 222/1274/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka-

doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER).   

 

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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).   

 

§ 2 

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. „Praktyka-

doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER).   

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

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

pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER).   

2. Wartość projektu wynosi 400 465,39 zł. Projekt nie generuje kosztów dla organu 

prowadzącego. 

 

§ 2 

Projekt, o którym mowa w  § 1 będzie realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.   

§ 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. „Praktyka-doświadczenie-kariera”, który został złożony na konkurs ogłoszony 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodową Agencję Programu 
Erasmus+, został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów  
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

Wartość projektu wynosi 400 465,39 zł. Projekt nie generuje kosztów dla organu 
prowadzącego. Projekt obejmie wsparciem 44 osoby, w tym 40 uczniów technikum kształcących 
się w zawodzie: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, 
technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, 
technik mechanik oraz 4  nauczycieli - opiekunów.  W ramach projektu planowana jest organizacja 
praktyk zawodowych w Hiszpanii (Granada).  Celem projektu jest: 

a) doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji 

b) rozwijanie umiejętności szczególnie w obszarze przedsiębiorczości i informatyki  

c) transfer innowacji w obszarze kształcenia zawodowego 

d) zwiększenie mobilności osób kształcących się zawodowo na europejskim rynku pracy 

e) doskonalenie umiejętności językowych, zwłaszcza języka zawodowego 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. przez Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  

 Podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie jest niezbędne do zawarcia umowy 

finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, dotyczącej wsparcia w ramach 

programu PO WER. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


