
- Projekt - 
Uchwała Nr L/…. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26  sierpnia  2010 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski  - Powiatowe 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do projektu 
pod nazwą „Pierwszy krok do sukcesu - własna firma. Zakładanie 
działalności gospodarczej krok po kroku” w ramach Działania 6.2 
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Rybnickim 
Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
 
Na podstawie art.6 ust.1; art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
WyraŜa się zgodę na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do projektu pod nazwą „Pierwszy krok do 
sukcesu - własna firma. Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku” w ramach 
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Rybnickim Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr L/…../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 

w sprawie: wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski  - Powiatowe 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim do projektu 
pod nazwą „Pierwszy krok do sukcesu - własna firma. Zakładanie 
działalności gospodarczej krok po kroku” w ramach Działania 6.2 
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Rybnickim 
Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
 
 
  Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Pierwszy krok do sukcesu - własna 
firma. Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku” zostanie złoŜony w odpowiedzi 
na konkurs ogłaszany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI 
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.  Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%. 
Projekt unijny, przygotowany przez Oddział ZUS w Rybniku przy udziale PCKU ma na celu 
wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego poprzez 
szkolenia, usługi doradcze i inne działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym. 
W ramach porozumienia o partnerstwie po zatwierdzeniu przez WUP Wniosku 
o dofinansowanie projektu, PCKU odpowiadałoby za wspólna pracę nad przygotowaniem 
i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji.  
Ponadto jako partner palcówka uczestniczyłaby w: 
- realizacji zadań związanych z wdroŜeniem projektu, 
- odpowiadałaby za przygotowanie i przeprowadzenie wybranych szkoleń, 
- opracowaniu i administrowaniu strony internetowej utworzonej na potrzeby projektu, 
- działaniach rekrutacyjno – administracyjnych wynikających z zapisów projektu i zawartego 
porozumienia o partnerstwie. 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
               Oświaty 
 
        mgr Edyta Glenc 


