
UCHWAŁA NR 193/XXXI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego 
środowiska -  Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska 
widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska -  
Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane 
oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+:

1) Całkowita wartość projektu: 11.050 euro (około 46.742,61 zł na dzień podjęcia 
uchwały) w tym:

a) kwota dofinansowania: 11.050 euro (około 46.742,61 zł na dzień podjęcia 
uchwały),

b) wkład własny: budżet projektu nie wymaga wkładu własnego.

2) Termin realizacji: od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 193/XXXI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego 
środowiska -  Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska 
widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planuje złożyć wniosek 
do Programu Erasmus+ na realizację partnerskiego projektu ze szkołami z Niemiec, 
Norwegii, Węgier, Grecji i Hiszpanii wskazanego w tytule i uzyskać finansowanie w kwocie 
11.050 euro (około 46.742,61 zł na dzień podjęcia uchwały). Budżet projektu nie zakłada 
wkładu własnego szkoły.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
we Wrześni wspólnie z partnerami w terminie od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Weźmie 
w nim udział pięć szkół partnerskich z Niemiec, Norwegii, Węgier, Grecji, Hiszpanii i Polski.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom szkół partnerskich w wieku 14- 17 lat 
ekologicznego stylu życia oraz zachęcenie do proekologicznych zachowań w dorosłym życiu.

Projekt skupia się na edukowaniu młodych ludzi, tak aby znali swoją rolę i czuli 
się odpowiedzialni za działanie na rzecz czystego środowiska w swoim najbliższym otoczeniu 
i kraju.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zarządzanie i wdrażanie projektu, 
międzynarodowe spotkania nauczycieli, wyjazdy zagraniczne uczniów, organizację spotkań 
w szkole. W projekcie będzie uczestniczyło 2 nauczycieli i minimum 5 uczniów w każdym 
roku szkolnym trwania projektu.

W ciągu dwóch lat uczniowie będą systematycznie pogłębiać wiedzę na temat 
europejskich standardów proekologicznych. Uczestnicy będą odwiedzali firmy, zakłady 
produkcyjne i instytucje publiczne, aby zapoznać się z przyjętymi przez nie rozwiązaniami 
i procedurami mającymi na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Dodatkowo, uczniowie będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem poprzez 
organizowanie akcji na rzecz środowiska w swoich szkołach.

Podczas pracy nad projektem planowane jest również stworzenie strony internetowej, 
która będzie swego rodzaju platformą do dzielenia się pomysłami, dokumentowania postępów 
realizacji projektu oraz zamieszczania efektów pracy uczestników.

Końcowym produktem będzie ulotka ze wskazówkami, wytycznymi jak prowadzić 
przyjazny dla środowiska styl życia oraz przykładami dobrych praktyk stosowanych 
w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


