
         

 

                      

 

   Uchwała Nr XI/20/2019  

                           Zarządu Powiatu w Pleszewie 

                  z dnia 13 marca 2019 r. 

 

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Edukacja 

Szkolna. Akcja 2 

 

 Na podstawie art. 48 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)   

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.Upoważnia się i udziela pełnomocnictwa Pani Lilli Deleszkiewicz - Dyrektorowi Liceum 

i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do realizacji Programu Erasmus +  Edukacja 

Szkolna. Akcja 2 . 

2. Udzielone pełnomocnictwo i upoważnienie, o którym mowa w ust.1, uprawniają 

do podejmowania wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania 

oświadczeń woli związanych z realizacją umowy. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica 

w Pleszewie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Maciej Wasielewski ………………………….. 

Wicestarosta Damian Szwedziak …………………………. 

Członek Zarządu Leopold Lis …………………………. 

Członek Zarządu Marek Szewczyk …………………………. 

Członek Zarządu Radomir Zdunek …………………………. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

do realizacji Programu Erasmus +:  Edukacja szkolna. Akcja 2. 

 

Liceum i Gimnazjum im. Stanisława w Pleszewie w 2019 roku zamierza przystąpić 

do realizacji projektu: White pigeon (Biały Gołąb) w ramach Programu Erasmus+                        

Edukacja szkolna. Akcja 2. Projekt skupiający 5 szkół z Polski, Turcji, Węgier, Włoch 

i Rumunii ma na celu rozwijanie kompetencji przekrojowych i międzykulturowych na tle 

scenariusza z prawdziwego życia w komiksie internetowym zatytułowanym Biały Gołąb, 

korzystanie z możliwości narzędzi Web 2.0, pięciu różnych dyscyplin w tym procesie, poprawę 

umiejętności językowych uczestników projektu w języku angielskim. W projekcie weźmie 

udział 4 uczniów z każdej szkoły partnerskiej i 2 nauczycieli. Wyjazdy będą organizowane 

do Turcji, Węgier, Włoch i Rumunii.  Wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 20000 

EURO. Projekt będzie realizowany przez 2 lata, licząc od września 2019 roku.  

Przystąpienie LiG w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia pieniężnego wkładu 

własnego. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 


