
Uchwała Nr 146/821/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

   z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych  

i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia  

do  projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu 

w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych  i przyrodniczych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.   

 

§ 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) 

 

 

 

 

  



Uchwała Nr  

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia  

 

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Stalowowolskiego w charakterze partnera  

do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych  

i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji   

w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - nr projektu WND-

RPPK.09.02.00-18-0069/16 (konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16) i zatwierdza się 

jego realizację.   

2. Wartość budżetu projektu dla Powiatu Stalowowolskiego określona we wniosku  

o dofinansowanie projektu wynosi 94 467,00 zł, w tym Powiat Stalowowolski zobowiązuje się 

pokryć wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 24 773,60 zł.  

 

§ 2 

Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.  

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, 

ul. Hutnicza 17. 

 

§ 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 

 

 Złożony w maju 2016 r. przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu  

w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, został zatwierdzony do realizacji.  

 Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa z Podkarpackim Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17,  w okresie od  01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.  

Wartość budżetu projektu dla Powiatu Stalowowolskiego określona we wniosku  

o dofinansowanie projektu wynosi 94 467,00 zł, w tym Powiat Stalowowolski zobowiązuje się 

pokryć wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 24 773,60 zł.  

 W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:  

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

 kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria 

 współpraca z przedsiębiorcami 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne 

Podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne do zawarcia umowy finansowej w sprawie realizacji 

projektu.  

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


