
 

Uchwała nr VIII/205/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2015r. 

 

 

w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

we Wrześni. 

 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 5 

ust. 6, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 60 ust. 1, art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Z dniem 1 września 2015r. tworzy się Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego.  

 

§ 2 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie funkcjonować  

w formie jednostki budżetowej. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie 

nieruchomość położona we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 2a, będąca  

w trwałym zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

we Wrześni. 



2. Kształcenie w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego  

we Wrześni odbywać się będzie przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych we Wrześni. 

3. Zasady korzystania z pomieszczeń, odpłatność za media określi porozumienie zawarte 

pomiędzy dyrektorami obu placówek. 

 

§ 4 

 

Akt założycielski Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 5 

 

Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VIII/205/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2015r. 

 

Utworzenie placówki w trybie art. 68a ust. 1 pkt 2 pozwala na prowadzenie kształcenia 

ustawicznego. Kształcenie może odbywać się w pozaszkolnych formach kształcenia 

np. na kursach kwalifikacyjnych, kursach umiejętności zawodowych, kursach kompetencji 

ogólnych. Centrum będzie ściśle współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy w celu 

prowadzenia przede wszystkim kursów na kierunkach deficytowych w powiecie wrzesińskim 

oraz w powiatach ościennych. W związku z ustawową koniecznością likwidacji z dniem  

1 października 2016r. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni, główne 

kierunki działania Centrum będą związane z prowadzeniem kursów w zakresie języków 

obcych. Mając na względzie istniejącą bazę, zaplecze dydaktyczne, jak i doskonale 

przygotowaną kadrę pedagogiczną NKJO, utworzenie Centrum będzie korzystnym 

rozwiązaniem dla rozwoju edukacji na szczeblu województwa. 

W tej sytuacji, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


