
Projekt 

 

UCHWAŁA NR……….. 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia ……………………. 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Zespół Szkół w Karczewie do 

realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole 

Szkół w Karczewie część II”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Zespół Szkół w Karczewie do realizacji 

projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie 

część II” 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. Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego niepieniężnego 

wnoszonego w postaci sal, biura projektu, rachunków za media i urządzenia wykorzystywane 

w trakcie szkoleń i kursów w kwocie 121608 zł zostaną zabezpieczone w budżecie Zespołu 

Szkół w Karczewie na lata 2016-2018 w kwotach: 

1) rok 2016 -   30402 zł; 

2) rok 2017 – 60804 zł; 

3) rok 2018 – 30402 zł. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zespół Szkół w Karczewie przygotował  projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

nauczania w Zespole Szkół w Karczewie część II” 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. 

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania oraz umiejętności 

zaistnienia uczniów na rynku pracy i budowania własnej firmy. Wartością dodaną będzie 

wyposażenie ZS w stanowiska egzaminacyjne. 

Grupą docelową uczniowie Zespołu Szkół. 

Koszt całego projektu ustala się na 121608 zł. Wkład własny niepieniężny 121608  zł, 

wniesiony w postaci sal, biura projektu, rachunków za media i urządzenia wykorzystywane w 

trakcie szkoleń i kursów. 

Rada Miejska podejmuje uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia do projektu. 

 

 


