
 

Uchwała Nr 1863/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Elżbiety Kabzińskiej – Dyrektora Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie do 

podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Osiągnij sukces na rynku pracy - podnieś 

swoje kwalifikacje zawodowe w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.   

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 1392) uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Udziela się upoważnienia Pani Elżbiecie Kabzińskiej – Dyrektorowi Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie do 

podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Osiągnij sukces na rynku pracy - podnieś 

swoje kwalifikacje zawodowe w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z załącznikami. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr 1863/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

 Zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1392) o samorządzie województwa do czynności przekraczających zakres 

pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.     

 Udzielenie niniejszego upoważnienia umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie w ramach ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01–IZ-00-30-

001/16 dla Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

W ramach projektu przewiduje się:  

1. wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 

umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;  

2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;  

3. organizację staży zawodowych dla uczniów u pracodawców lub przedsiębiorców; 

4. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiocie. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 
  


