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 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu 
"Ekonomia społeczna dla szkół" 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie Projektu pn. „Ekonomia 
społeczna dla szkół". 

2. Po podpisaniu stosownego porozumienia, Projekt, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju w latach 2021-2022. 

3. Projekt, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany w ramach umowy nr POWR.02.09.00-
00.0064.19 zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie i będzie finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Do zadań Rady Powiatu należy m. in. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju w celu doskonalenia wiedzy
i umiejętności swoich uczniów zamierza przystąpić do realizacji - we współpracy ze Stowarzyszeniem Czas
Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie - projektu pod nazwą „Ekonomia społeczna dla szkół". Projekt
realizowany będzie w ramach umowy nr POWR.02.09.00-00.0064.19 zawartej z Ministerstwem Rodziny i
Polityki Społecznej w Warszawie i będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt dotyczy
wdrożenia pakietu edukacyjnego związanego z rozwijaniem zainteresowania młodzieży karierą zawodową w
podmiotach ekonomii społecznej. Celem szczegółowym współpracy jest opracowanie i przetestowanie pakietu
edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie w 35 liceach
ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych I stopnia na terenie całej Polski. Każda ze  szkół
uczestniczących w Projekcie otrzyma pakiet edukacyjny (18 scenariuszy) do wykorzystania w ramach
przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą oraz dostęp do
materiałów elektronicznych, a także kwotę 3 000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie
ekonomii społecznej. Z kolei uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym
konkursie, w którym główną nagrodą jest 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty
studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej. Docelowo w projekcie weźmie udział 5 nauczycieli i ok. 300
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i nie wymaga wniesienia przez I Liceum Ogólnokształcące w
Busku-Zdroju wkładu własnego finansowego.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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