
RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 36/Y/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz w związku 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w latach 2019-2022 przez 
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Kazimierza 
Pułaskiego 7, którego obsługę finansowo-księgową prowadzi Oświata Powiatowa 
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 899 485 zł, z czego wartość dofinansowania 
wynosi 805 245 zł a wkład niefmansowy Powiatu Otwockiego 94 240 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” 
będzie realizowany w latach 2019-2022 w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej Curie w Otwocku. Projekt zakłada udział 120 uczniów technikum w zajęciach 
z języka angielskiego, fizyki, matematyki, warsztatach rozwoju innowacyjności, 
przedsiębiorczości i kreatywności. Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w stażach 
zawodowych i kursach specjalistycznych. Czterech nauczycieli kształcenia zawodowego 
z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu odbędzie 
kursy lub studia podyplomowe. Dodatkowo w ramach projektu będą doposażone trzy 
pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne na łączną kwotę 
361 781,20 zł.
Zważywszy na korzyści płynące z projektu, zarówno dla uczniów jak i dla szkoły, zasadne 
jest przyjęcie uchwały.


