
Projekt 
 
druk nr ..... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. 
„Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ 
ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082,  poz. 762, oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji 
w okresie od dnia 31 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2023 r. projektu pn. „Ticket to the future – praktyki 
zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję 
Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA122-VET – 
Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia 
zawodowego, numer wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000071969. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie działań związanych z realizacją projektu, o którym mowa w §1, w tym 
do wprowadzania zmian w projekcie i zawarcia umowy finansowej na kwotę 284 777,47 zł. 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udzielania pełnomocnictw 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie działań związanych z realizacją projektu, 
o którym mowa w § 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 
 
 

Sławomir Sokołowski 
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UZASADNIENIE 

 
W wyniku aplikowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie projektu „Ticket  
to the future – praktyki zawodowe w Grecji” ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu 
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
zatwierdziła projekt do realizacji przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach.  
Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 59.663,00 EURO tj. 284 777,47 PLN wg kursu 
Euro przyjętego przez NBP na dzień 19 lipca 2022 r. 
Rzeczywista maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu w polskich złotych zostanie 
określona w umowie finansowej na podstawie kursu wskazanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji.  
Głównymi celami projektu są: podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez 
organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności 
językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans 
na zatrudnienie i lepsza perspektywa zawodowa dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku 
pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości 
międzykulturowej uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od dnia 31 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 
2023 r., wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie jest wymagany.  
Środki finansowe na realizację projektu w wysokości 80% całkowitej kwoty dofinansowania 
zostaną zaliczkowo przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na konto bankowe 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po podpisaniu umowy finansowej. Płatność końcowa – 
refundacja poniesionych pozostałych kosztów kwalifikowanych do 20%  zostanie rozliczona  
po zakończeniu realizacji projektu i złożeniu raportu końcowego.  
 
Celem umożliwienia przystąpienia do realizacji przedmiotowego projektu konieczne jest podjęcie 
przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego stosownej uchwały w tym zakresie.  
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