Uchwała nr XXIX/747/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2017 roku

w

sprawie

Centrum

utworzenia

Wsparcia

Rzemiosła,

Kształcenia

Dualnego

i Zawodowego w Pile.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Pile zwane dalej „Centrum”.
§2
Centrum będzie funkcjonować w formie jednostki budżetowej.
§3
Nadaje się Statut Centrum stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. Siedziba Centrum mieścić się będzie w Pile przy ul. Bydgoskiej 21.
2. Majątek ruchomy określony w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały zostanie
przekazany

Centrum

z

chwilą

jego

utworzenia

przez

Zarząd

Województwa

Wielkopolskiego.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/747/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2017 29 czerwca 2015r.
Zgodnie z art. 8 pkt 1 oraz art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań
województwo tworzy samorządowe jednostki organizacyjne. Utworzone Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile będzie ściśle współpracowało
z cechami rzemiosł, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, szkołami prowadzącymi
kształcenie

zawodowe

i

powiatowymi

urzędami

pracy.

Głównym

celem

będzie

upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie
kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.
Centrum poprzez swoją działalność będzie wsparciem w procesie propagowania modelu
kształcenia dualnego, w tym będzie pełnić rolę koordynatora współpracy na linii szkoła –
pracodawca. Utworzenie Centrum będzie korzystnym rozwiązaniem dla rozwoju edukacji
zawodowej na szczeblu województwa.
W tej sytuacji, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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