
PROJEKT 

Uchwała �r XVIII/115/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 października 2008 r. 
 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta  

 

Na podstawie art. 12 pkt.8d oraz art.48 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwała, co następuje: 

 

§ 1 

 

Upoważnia się: 

1. Henryka Lakwę – Starostę Opolskiego 

2. Krzysztofa Wysdaka- Wicestarostę Opolskiego 

Do reprezentowania Powiatu Opolskiego podczas realizacji projektu pod nazwą „Uczeń 

przyszłością Europy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2- 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



PROJEKT 

UZASAD�IE�IE 

 
Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Uczeń przyszłością Europy” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Wniosek o 

dofinansowanie  Projektu „Uczeń przyszłością Europy” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”.  

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej otrzymaliśmy dofinansowanie na 

realizację tego projektu. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Ozimku, Zespół 

Szkół w Tułowicach oraz przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Niemodlinie  na 

organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych oraz na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.  

W celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca-Wojewódzki 

Urząd Pracy w Opolu  wymaga podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu do realizacji.  

W związku z tym przygotowano uchwałę.  

 


