UCHWAŁA NR 51/159/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu Sępoleńskiego.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z
2020 poz. 920), uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Więcborku panu

Sławomirowi Kulpińskiemu, pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Sępoleńskiego
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w związku z zamiarem uczestnictwa w projekcie,
w ramach otrzymanej przez CKZiU w Więcborku Akredytacji Erasmusa 2020 w sektorze Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe, programu Erasmus+, który koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie.
§ 2. Oświadczenia, o których mowa w §1, mogą być składane przez Dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jednoosobowo.
§ 3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w §1, udziela się na czas określony, tj. na czas przygotowania
i złożenia wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu. Niniejsze umocowanie uprawnia Dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku do:
1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem
o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,
3) odbierania korespondencji od Fundacji,
4) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego

w ramach programu Erasmus+ wraz

ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,
5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu
niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu
Erasmus+.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku panu Sławomirowi Kulpińskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska
Tomasz Fifielski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 51/159/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 maja 2021 r.

Zespół nauczycieli CKZiU w Więcborku opracował Plan Erasmusa i otrzymał Akredytację na
realizację projektów obejmujących organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum
oraz na wyjazdy na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych CKZiU w Więcborku. W Planie
Erasmusa zaplanowano udział młodzieży w stażach zagranicznych w najbliższych trzech latach
w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, informatycznej, logistycznej, hotelarskiej i ekonomicznej
oraz w programie językowym i kulturowym i pedagogiczno-psychologicznym. Realizacja działań zakłada
współpracę

międzynarodową

z

przedsiębiorstwami

przy

współudziale

wybranych

organizacji

pośredniczących. Powyższy plan może być modyfikowany.
Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane
z mobilnością w ramach programu Erasmus plus. W ramach powyższej Akredytacji nauczyciele opracowują
projekt staży i szkoleń.
Główne działania projektowe:
a) odbycie czterotygodniowych staży zawodowych przez uczniów Technikum oraz kilkudniowych
szkoleń

branżowych

przez

nauczycieli

przedmiotów

zawodowych

w

zagranicznych

przedsiębiorstwach i placówkach kształcenia zawodowego,
b) podniesienie kompetencji i umiejętności branżowych wśród uczniów i nauczycieli,
c) rozwój umiejętności

w zakresie języka angielskiego zawodowego i ogólnego wśród uczniów

i nauczycieli,
d) poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w wybranym kraju Unii
Europejskiej poprzez uczestniczenie w programach kulturowych oraz wycieczkach krajoznawczych.

Projekty nie przewidują wkładu finansowego ze środków Powiatu Sępoleńskiego.
Termin rozpoczęcia działań projektowych planowany jest od 01,09.2021r.

Powyższe dane wskazują na konieczność przyjęcia powyższej uchwały.

Inicjator: Dyrektor CKZiU w Więcborku
Sp. LS-T
Data 30.04.2021.

