
 

 

Uchwała Nr 159/898/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki 

Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” 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  

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do projektu pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów 

zdegradowanych i defaworyzowanych” 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 projektu pn. „modeLOWE 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” 

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 (tj. 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 do projektu pn. 

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych 

i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

2. Wartość projektu dla Powiatu Stalowowolskiego wynosi 177 200,00 zł. Projekt nie generuje 

kosztów dla organu prowadzącego. 
 

§ 2 

Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.  

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Oferta powstania i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), która  

została złożona do Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC 

Poland” w Lublinie, przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „modeLOWE Lokalne 

Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” uzyskała grant. 

Projekt będzie wdrażany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

przez: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą 

w Lublinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners 

Network, z siedzibą w Krakowie oraz Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach. 

Wartość grantu dla szkoły+ wynosi 177 200,00 zł. Grant jest przeznaczony na: 

a) zorganizowanie pracowni kompetencji MOBILNYCH – 15 000,00 zł 

b) opracowanie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie aktywności edukacyjnej oraz 

rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych – 7 200,00 zł 

c) objęcie wsparciem minimum 200 osób dorosłych w zakresie nabywania nowych lub 

rozwinięcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – 155 000,00 zł. 

Celem projektu jest zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak 

najszerszej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej (w tym rodziców lub 

opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny) dotychczas niebiorących udziału (albo 

sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się.  

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. róla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Projekt nie generuje 

kosztów dla organu prowadzącego.  
 

Podjęcie Uchwały w przedmiotowej sprawie jest niezbędne do przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do w/w projektu oraz do zawarcia umowy na realizację LOWE w ramach 

projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych  

i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER). 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 


