
Uchwała nr X / 134 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 23 listopada 2007 r. 

 
w sprawie przyst ąpienia do realizacji projektu  
„Centra kształcenia na odległo ść na wsiach” 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Działalności Społecznej i Komisji Gospodarki i  Mienia Komunalnego 

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala : 
 

§ 1 
 

1. Przystąpić do realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu Państwa, realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 

2. UpowaŜnić Wójta Gminy Pawłowice do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu, 
o którym mowa w pkt 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie do uchwały nr X/134/2007 z dnia 23.11. 2007  Rady Gminy Pawłowice w sprawie 

przyst ąpienia do realizacji projektu „Centra kształcenia n a odległo ść na wsiach” 
 
 
Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” będzie obejmował utworzenie centrum 
kształcenia w Domu Kultury w Pawłowicach – Osiedlu przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 11.  
Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu Państwa, 
realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  
2004-2006. 
Warunkiem powstania Centrum jest zawarcie przez Gminę porozumienia z konsorcjum powołanym do 
realizacji projektu tj: 
- Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze 
- 4system Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 
 

`Warunki porozumienia: 
 
Gmina zobowiązana jest do dnia 1 stycznia 2008 r. do przystosowania pomieszczenia, zgodnie  
z wymogami projektu (montaŜ drzwi antywłamaniowych o szer. 100 cm., dostosowanie instalacji 
elektrycznej, system alarmowy, podłączenie Internetu, malowanie)  
Ww. poniesione przez Gminę koszty zostaną zrefundowane do kwoty 12.000,- zł.  
 
Gmina otrzyma na nieodpłatnie na własno ść - na wyposa Ŝenie Centrum: 
-  10 zestawów komputerowych 
-  10 zestawów mebli biurowych (biurko z krzesłem) 
-  sprzęt specjalistyczny pozwalający na obsługę komputera przez osobę niepełnosprawną 
-  faxtelefon 
-  drukarkę 
 
Ponadto Gmina b ędzie miała: 
- zapewniony dostęp do ogólnopolskiej sieci kształcenia na odległość oraz wsparcie merytoryczne 
przez okres realizacji projektu tj. do 30.06.2008 r. i 2 lata po jego zakończeniu, 
-  sfinansowane koszty opiekuna Centrum w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2008 r. 
 
Centrum zostanie uruchomione 1 lutego 2008 roku. 
Gmina zobowiązana będzie do utrzymania Centrum przez okres co najmniej do 30 czerwca 2013 r . 
 
Uruchomienie działalności Centrum ułatwi mieszkańcom Gminy uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. W związku z 
powyŜszym proponuje się proponuje się przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. 
 


