
UCHWAŁA NR 522/99/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w  sprawie:  wniesienia  pod  obrady  Rady Powiatu  w Sierpcu  projektu 
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Sierpecki 
projektu   oferty  pn.  Zajęcia  pozalekcyjne  z  języka  angielskiego 
i informatyki na konkurs ofert ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projekt  uchwały  w sprawie 
dotyczącej  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Sierpecki  projektu 
oferty  pn.  Zajęcia  pozalekcyjne  z  języka  angielskiego  i  informatyki 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  przy 
zabezpieczeniu własnym w kwocie 25 500 zł, na konkurs ogłoszony przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu 
IX  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości szkolnictwa 
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący                ....................................
2. Andrzej Twardowski – Członek                           ....................................
3. Szczepan Jamiołkowski – Członek                      ....................................
4. Sławomir Fułek – Członek                                   ...................................
5. Adam Pijankowski – Członek                             ....................................



UCHWAŁA NR....../........../09
RADY POWIATU w SIERPCU

z dnia .................2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.  Zajęcia pozalekcyjne   z języka 
angielskiego  i  informatyki  na  konkurs  ofert  ogłoszony  przez  Mazowiecką  Jednostkę 
Wdrażania  Programów  Unijnych  w  ramach  Priorytetu  IX  Działania  9.2  Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Na podstawie art. 12 pkt 4, art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala się, co następuje:

§1.

6. Wyraża  się  zgodę  na  złożenie  przez  Powiat  Sierpecki  projektu  pn. 
Zajęcia pozalekcyjne  z  języka  angielskiego  i  informatyki 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
ogłoszonego  przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów 
Unijnych  z  Priorytetu  IX  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności 
i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
ludzki

7. Zabezpiecza  się  kwotę  25  500  zł  jako  wkład  własny  niezbędny 
do realizacji  projektu pn.  Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego 
i informatyki

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Uchwały Nr....../........./09
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia ............2009 r.

W  roku  2007-2008  została  przeprowadzona  ankieta  dotycząca 

zapotrzebowania na organizację zajęć pozalekcyjnych wśród uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki:  ZSZ NR 2  oraz 

ZS Nr 1. Uczniowie w większości wybrali  zajęcia z języka angielskiego i 

informatyki.  Respondenci  byli  uczniami  klas  I  i  II,  dotychczas 

uczęszczającymi do tych szkół.

Projekt Zajęcia pozalekcyjne  z języka angielskiego i informatyki byłby 

realizowany  w okresie od 01.09.2009 do 30.06.2010 roku. Całkowita wartość 

projektu  szacowana  jest  na  200  tys.  zł,  z  czego  12.75  % stanowi  wkład 

własny przewidziany w dokumentacji konkursowej.

Konieczne jest dokonanie w budżecie na rok 2009 zmian, w wyniku których 

Powiat  zabezpiecza  25  500  zł  jako wkład  własny  niezbędny  do realizacji 

projektu  

z Działania 9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
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