
 

 Uchwała nr XXXIII/847/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 

w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance  

 

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 ze zm. ), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, 

art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 15 sierpnia 2017 r. tworzy się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance 

z siedzibą w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a.  

§ 2 

Organem prowadzącym Centrum, o którym mowa w § 1 jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego.   

  § 3 

Akt założycielski Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

  § 4 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance nadaje się statut stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Z dniem 15 sierpnia 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego włącza się do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalanych w Starej Łubiance.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIII/847/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance jest zespołem, w skład którego 

wchodzą szkoły kształcące w zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

cukiernik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zgodnie z art. 68a ustawy  

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) taka struktura 

organizacyjna umożliwia jedynie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

w zawodach, w których odbywa się kształcenie w tych szkołach.  

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starej Łubiance – jako kolejnej 

składowej ZSP w Starej Łubiance – daje możliwość kształcenia w innych zawodach  

(ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rolniczych i okołorolniczych), zgodnie  

z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy (w tym zgłaszanym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), przy wykorzystaniu istniejącej w ZSP w Starej 

Łubiance infrastruktury i bazy dydaktycznej. 

Liczba kursów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych wykazywana jest  

w Systemie Informacji Oświatowej przekazywanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Dane te są podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. 

  Niniejszy projekt uchwały nie rodzi skutków finansowych. Włączenie nowo 

utworzonego Centrum do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance nie wiąże 

się z żadnym dodatkowym zatrudnieniem kadry kierowniczej i pracowników 

administracyjno-obsługowych.  

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSP w Starej 

Łubiance, co jest przejawem reagowania na zmieniające się uwarunkowania społeczno-

zawodowe. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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