Uchwała
Nr 1/1/2010
ZżrząduPowiatuBiałobrzeskiego
z dnia0Tgrudnia2010r.
v spr.ste z.tsicrdzenia projsktu pod tytur€n ,,InnoY!cj! eduka.yjn! - zdrołi€,
sport' Urotta'' P hnac! Priorń€tu
rx PO Kl, (Konkurs nr 1/POKL19.2D009)o.az
pe|nomocnic1t'! Dy.ektor fespol! szkól Pontilsimn.zjalny.h w
U&'€|enin
Bi.lobĘĘach do.€ a lizacji projektu.
Na po.lsttuie ai. 32 pkt. I i 2 Btj rtu dt 18 ,st6w, z dhid 5 .zetuca 1998,.
a sdno|4dzie |ery|ońalhw |tekslk|lnali|, D2. U. z 20al r' w 112 pź' 1592żpóźh.m
)
łfuiĘk! z nsaI]aki poli|yki rofuoju (Dż. U' ,| 227 Paż, 1ó53 f późn' h) i Przyjętegr
Prt RaI]ęMn|is|rów , dnh 29 lisloPada 2006 raka Pncraą! opłacyheca Kapitał Ll&ki
2aa7 ' 2a13 zfuie|djąREo Ptiorylel ]X orŁ a|l 34a ustd|y 2 dnią ? w|ześ,ia 199l |'
Ó EŚkdie ośvjał (Dż u z 2a04 f' Nr 256Poz.2572z późn żn,)'
fa'"d boqhn BialobĘe"Ki.Jortsa|J!oL
lepuF:

$l
zatwieida się do Mliz&ji PĄelł pod t}tułen,,Imowacjaedukacim ' zdrcwie.
spoń' Uroda.. w lmmh Pńor}tetu D< Po I<I (Koi]<us fu 1/PoKU9.22oo9)
Rspó]i]nesormy z E@lejskieso lbduszu społecnecona kwotę ]-9lt9'l7o.5oPLN' w
t'm 1'700'ó5]'25 PLN steowi mioskowee dofinmsołaie,2aś wlś]adsł6!y
248.519.25PLN.
$2
Udziela się pehońocnict\aa Poi lwońe Mat'silk DFektor zeslolu sfkó}
PoDadEimujainych w BialobŹegach do podejńoweia wszekich czrmości pńMych
eiązanych z rea]iacją prcjekfu konlBorvego pod qfu]en ..Innowacjaedu]racyjna
Zdrcwie'spoń' Urodd'N .anaclrPriory1efu]x Po Kr Gonkurs u |/PoKI'/q2|2ao}

$3
Uchwa]a
'chodzi w życiez dnieĘpodjęcia.
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zE s PÓŁ sz KÓŁ PoN ADGlMNAzJALNYcH
'
TechniŁu*r " Lic€ u m
zasadniĆza szkola zaaodowa
imi€Dia
starisł a*a ŚtaŚżica
ut' 9t' ż"m.'.i.5o a6 2ó aÓÓBigto}Ptgi
l€l./&x(c4s)6ń45ro
W.x!bid.brsi..dL!'r

|.nai|:

z'!}Jijrób.'egi@!t).e,Óndt'!

Bidob*Bj, dnia29 listopadr20!0 r.

UZASADMENItr
fąś!Ół szkoł Pffad8inuzjaln,rh w Bidob@8eh bd'o laliaroffi
lrójsku
tr ?oI(L 09'02,001403]/10prd s'lulm
edukacyjm- fufułią spo''t,UDd.,'
"lms!Ćja
' mach Prjoryr.iu Ix Po KL (Konkus tr l/!oKl/9'l2co9) łtspć,trńbs@ego
żEuopqistiego Fund[b s'o]szne€o' h@Edenrn prcjelt j61 rovial Bi!łobi4sld
i dld.eo n'e*rdne j6t del€osu8
zgP.d }Ówi'''u up'lwień v fmie
llx
pelfufuiidń
?bi lwnie M'tyśiak D}Tek'or zespob Śz*ół }dungiMjdnych
v Bidobż€,Ćn

{b poddńo@i! *'Mllioh cfynnościpraMych fMązuy.J' z @lieją

(ne
Po'ldlo z apió* w
Tięt€€o & 1/Polc,9'f2009"
"DoeumdaĆji ton(:rB an
q,}łi}'ą iz Nrcd4fu &sl atwierdzni9 do BtjżÓi lbjetfu pl@ il.śc'qry oĘe
ghoEądu €9'toriilfu8o bb i!.y wŁśoi"f o€a' dy,pofująly 6ud'1a vnioskodlMy'
dl.teeo reż koniefu jes słą.zm]e do d.hte &jj njeżbdnejdo lodpiŚ.nia uńol'
uchqdy z'.Adu Powao EialÓbrrś}i*Ó w ej s$a*'e

