
UCHWALA NR 323/XL1X12018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 25 października 2018 roku 

w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" — Działanie 8.3 „Wzmocnienie 
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się realizację projektu zatytułowanego: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na 

terenie powiatu wrzesiffi.skiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" — Działanie 8.3 

„Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego: 

1)wartość dofmansowania: 2.252.500,63 zł 

2)wkład własny: 

- finansowy: 46.600,00 zł 

- rzeczowy: 203.677,86 zł 

3) termin realizacji: od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENTE 
DO UCHWAŁY NR 323/XLIX/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 25 października 2018 roku 

Złożony przez Powiat Wrzesiński wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie 

fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020" — Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy", został oceniony pozytywnie i wybrany 

do dofmansowania ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego. Na chwilę obecną 

termin realizacji projektu to: 1 wrzesień 2019 do 31 sierpień 2022 roku z uwagi na toczące się 

postepowania przetargowe w zakresie wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 

Technologii. 

Ponadto w uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym 

i planowany-m zakończeniem w roku 2019, zaistniała konieczność przesunięcia realizacji 

zadania "Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej 

we Wrześni. 

W związku z powyższym wystąpiła potrzeba realizacji w/w projektu we wskazanym 

powyżej terminie. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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