
Uchwała Nr  1474/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  29 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Planu zatrudnienia kadr na rok 2012 przewidzianych do realizacji 

zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego  Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się  zmiany w „Planie zatrudnienia kadr na 2012 rok przewidzianych do realizacji zadań 

związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr   1474/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 29 grudnia 2011 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Planu zatrudnienia kadr na rok 2012 przewidzianych do realizacji 

zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”  

  

 

Zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, na podstawie 

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) oraz art. 25 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.), Zarząd Województwa pełni 

funkcje Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-

2013. Instytucja Zarządzająca WRPO odpowiada między innymi za przygotowanie i realizację 

programu, a w dalszej kolejności za jego efektywne wdrażanie zgodnie z zasadą należytego 

zarządzania finansami. Mając na celu powyższe, niezbędne jest do jego realizacji odpowiednie 

zaplecze kadrowe.  

 „Plan zatrudnienia kadr na 2012 rok przewidzianych do realizacji zadań związanych 

z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013” ma na celu zobrazowanie docelowej liczby zatrudnionych osób w roku 2012, których zadaniem 

będzie obsługa i realizacja WRPO. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


