
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XL/……/2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 listopada 2009 roku 

 
 

w sprawie: wyraŜenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesny 
Europejczyk – Wykształcony Europejczyk” w ramach Poddziałania 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesny Europejczyk – 
Wykształcony Europejczyk” w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic 
w jakości usług edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XL/……../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 listopada 2009 roku 

 
w sprawie: wyraŜenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesny 

Europejczyk – Wykształcony Europejczyk” w ramach Poddziałania 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 
Marszałek Województwa Śląskiego 18.02.2009r. ogłosił konkurs zamknięty na składanie 
wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów  
w ramach Priorytetu 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 zmniejszanie róŜnic  
w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
W ramach konkursu Powiat Wodzisławski złoŜył wniosek pt.„Nowoczesny Europejczyk – 
Wykształcony Europejczyk”, który został pozytywnie zaopiniowany oraz rekomendowany do 
dofinansowania Wartość projektu wynosi 274 415,00 zł. - 100% dofinansowania z UE. Okres 
realizacji został określony na rok szkolny 2010/2011. W ramach projektu przewidziane jest 
3.808 godzin lekcyjnych. Przewiduje się przeprowadzić w 4 liceach ogólnokształcących 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski (I LO, II LO, III LO) w Wodzisławiu Śl. a takŜe  
w LO w Rydułtowach następujące zajęcia:  

1. matematyka - zajęcia pozalekcyjne – 2 godz./tyg. 
2. język angielski - zajęcia pozalekcyjne – 2 godz./tyg. 
3. geografia, biologia ,fizyka-zajęcia pozalekcyjne – 1 godz./tyg.  
4. przedsiębiorczość - zajęcia pozalekcyjne – 1 godz./tyg.  
5. doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna – 1 godz./tyg.  
6. matematyka - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz./tyg.  
7. informatyka - zajęcia pozalekcyjne – 2 godz./tyg.  

Ponadto zaplanowano zakup komputerów przenośnych dla kaŜdej szkoły po sztuce (4szt.) 
zakup podręczników i ćwiczeń do języka (dla kaŜdego uczestnika) a takŜe pakiet podręczny 
dla uczniów (pendrive, długopis, smycz) w 100% dofinansowane ze środków UE. 
 

 
 
       Naczelnik Wydziału Oświaty 
 
 
           /-/ mgr Edyta Glenc



 
 
 
 
 

 


