
UCHWAŁA Nr T ^ /^ r .2 0 1 8  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w projekcie 
pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą Nr 282.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania 
zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach 
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty oraz § 85 ust. 1 pkt 1
1 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w projekcie 
pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Osi priorytetowej X 
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Całkowita wartość projektu wynosi 757 321 zł (słownie: siedemset 
pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych). Kwota 
dofinansowania wynosi 737 501 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy 
pięćset jeden złotych), wkład własny - 19 820 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 
osiemset dwadzieścia złotych), w tym 3 822 zł (słownie: trzy tysiące osiemset 
dwadzieścia dwa złote) w postaci zaangażowania pracowników na rzecz opracowania 
innowacji pedagogicznych, 6 826 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia 
sześć złotych) udostępnienie pomieszczeń oraz 9 172 zł (słownie: dziewięć tysięcy 
sto siedemdziesiąt dwa złote) zaangażowanie nauczycieli.

3. Planowana realizacja projektu - do 31 marca 2023 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Kiystyna Siwiec -  członek


