
Projekt 
 
z dnia  30 grudnia 2021 r.  
 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

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

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Kosmiczni hotelarze" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

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 projektu pod nazwą „Kosmiczni hotelarze” 
realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-
Zdroju we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Beneficjentem projektu, o którym mowa w ust. 1, jest Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju będzie 
występować jako ostateczny uczestnik projektu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 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 sprawach innych zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zamierza
w 2022 r. być uczestnikiem ostatecznym projektu edukacyjnego pn. „Kosmiczni hotelarze", którego celem jest
podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów
szkół zawodowych, zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Beneficjentem projektu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach, a Zespół Szkół będzie ostatecznym uczestnikiem projektu.

W projekcie weźmie udział 30 uczniów i 5 nauczycieli. Uczniowie będą mogli nabyć dodatkowe
kompetencje kluczowe poprzez udział w płatnych stażach zawodowych, kursach (barman, baristy i kelnera)
oraz sesjach z zakresu coachingu i doradztwa zawodowego. Zespół Szkół zostanie doposażony w 4 stanowiska
do obsługi pracowni wirtualnej oraz w stosowne oprogramowanie.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o przystąpieniu Powiatu Buskiego do
projektu realizowanego ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego jest w pełni uzasadnione.
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