
 

 

 

Uchwała nr VII/178/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2015r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/832/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia           

31 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 

 

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014r., poz. 1041 

z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

 

W załączniku do Uchwały Nr XLIII/832/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Pile wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3: 

  a) skreśla się wyrazy „Miasto Konin” zastępując wyrazami „Miasto Piła.” 

 b) w pkt 4 skreśla się wyrazy „w zakresie dotyczącym zadań Biblioteki”. 

 

2) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Centrum można utworzyć następujące stanowiska: 

1) wicedyrektora, 

2) kierownika pracowni w Ośrodku, 

3) kierownika filii w Bibliotece, 

4) kierownika działu w Bibliotece. 

2. Utworzenie stanowisk określonych w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego.” 

 

3) § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań wicedyrektora należy: 



1) wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności określonych przez dyrektora 

Centrum, 

2) kierowanie pracą Centrum podczas nieobecności dyrektora.” 

 

4) w § 26 ust. 4 pkt 4 skreśla się wyrazy „ds. Biblioteki”. 

 

5) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Ośrodku tworzy się pracownie: 

1) pracownię informacji i wydawnictw, 

2) pracownię kształcenia ustawicznego, 

3) pracownię doradztwa. 

2. W Ośrodku, za zgodą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, można utworzyć 

pracownię realizacji programów i projektów.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VII/178/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2015r. 

 

  

 Wprowadzone zmiany w Statucie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wynikają 

z konieczności dostosowania jego treści do planowanych zmian organizacyjnych  

w placówce, których celem jest umożliwienie bardziej sprawnego i skutecznego działania, 

zwłaszcza poprzez udział w projektach i programach finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


