
 

Uchwała Nr 94/507/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 01 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Dzielimy się 

bogactwem i różnorodnością Europy” 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 2015 r. poz. 1445 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. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” 

w ramach Programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Mobilność kadry edukacji 

szkolnej. 

 

§ 2 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 



 

projekt  

 

Uchwała Nr ……………….. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 z dnia ……………………….. 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Dzielimy się 

bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +. 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. 2015 r., poz.1445  z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

„Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +, Akcja 1 

Mobilność Edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

2. Wartość projektu wynosi 24 356,00 EUR (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta 

pięćdziesiąt sześć EUR). 

 

§ 2 

 

Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Zaakceptowano: 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

Zarząd Powiatu 

 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

 

Złożony w lutym 2016 r. do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ projekt pn. „Dzielimy 

się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +, (Akcja 1 Mobilność 

Edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej), uzyskał dofinansowanie.  

Projekt ma na celu podniesienie zdolności komunikacyjnych nauczycieli w językach 

obcych, podniesienie kluczowych umiejętności nauczycieli, doskonalenie ich warsztatu pracy 

poprzez nowe metody pracy przy stosowaniu technologii informatycznej. Ponadto nauczyciele 

będą mieli możliwość szerszego zrozumienia różnorodności społecznej, językowej i kulturowej. 

Projekt obejmie wsparciem 13 nauczycieli, w tym 7 nauczycieli języków obcych i 6 nauczycieli 

innych przedmiotów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN  

w Stalowej Woli. Wezmą oni udział w szkoleniach metodycznych w zakresie nauczania języków 

obcych, które odbędą się w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Irlandii i na Malcie.  

Projekt będzie realizowany od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.  

Wartość projektu wynosi 24 356,00 Euro i nie generuje kosztów dla organu 

prowadzącego. 

Zasadne jest, zatem podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego 

do realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” ramach Programu 

Erasmus+. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 


