
  PROJEKT 

Uchwała Nr XI/75/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 października 2011 r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu                

 Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

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

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza i przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Wiedza-paszportem w 

przyszłość”, KSI nr POKL.09.01.02-16-027/11 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – 

Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działania 9.1  Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty , Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

 

 

§ 2 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 
Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wiedza-paszportem w 

przyszłość 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 „Wiedza-paszportem w przyszłość” z Europejskiego 

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

kompetencji w regionach”, Działania 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałania 9.1.2 

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

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

W związku z tym, że projekt został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście 

rankingowej wniosków, Wojewódzki Urząd Pracy zakwalifikował Powiat Opolski do 

wsparcia. Projekt realizowany będzie w  Liceum Ogólnokształcącym w Tułowicach. 

Realizacja projektu polegać będzie na organizacji dla uczniów: dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych,  dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji 

kluczowych tj. zajęć z przedsiębiorczości, języka angielskiego i niemieckiego, nauk 

przyrodniczo-matematycznych oraz doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. 

Ogólna wartość dofinansowania wynosi 50.000,00zł., co stanowi 100% kosztów projektu.  

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 projekt uchwały.  

 


