
Uchwała Nr 732/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 479/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 zmienioną uchwałą Nr 574/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. i uchwałą Nr 661/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                        

w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli                       

w sprawach dotyczących projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej                                

w województwie wielkopolskim”, w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 

7.3.1. Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020. 

   

§ 2 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu może udzielić Zastępcy 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pełnomocnictwa                           

w sprawach, o których mowa w § 1. 

 



 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 732/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmując uchwałę Nr 479/2015 z dnia 30 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienioną uchwałami                            

Nr 574/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr 661/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.,                            

wskazał w Działaniu 7.3 Ekonomia Społeczna, w Poddziałaniu 7.3.1 pn. „Ekonomia Społeczna 

– projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                        

w Poznaniu” jako beneficjenta tego Poddziałania Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.    

 

Przedmiotowy projekt w ramach koordynacji sektora ekonomii społecznej realizować będzie 

m.in. zadania z zakresu tworzenia regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej; 

inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla 

zwiększenia synergii zadań podejmowanych przez te podmioty; współpracy w celu tworzenia 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej; wspierania realizacji przez podmioty 

ekonomii społecznej  usług użyteczności publicznej, zapewnienia funkcjonowania Komitetu 

ds. ekonomii społecznej, aktualizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na 

lata 2013-2020 dla Województwa Wielkopolskiego oraz synchronizacji działań wszystkich 

interesariuszy ekonomii społecznej, a także stałej współpracy z ośrodkami wsparcia ekonomii 

społecznej w celu wspólnego wyznaczania kierunków rozwoju sektora. Celem głównym 

projektu będzie poprawa stopnia koordynacji sektora ES w województwie wielkopolskim.    

 

Planowany okres realizacji projektu: 1.07.2015 – 31.12.2018. 



Budżet projektu to 2 520 000,00 zł, z czego wkład własny wynosi 378 000,00 zł.  

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w piśmie z dnia 18 czerwca 2015 roku 

skierowanym do Zarządu Województwa Wielkopolskiego wnioskował o zabezpieczenie 

wkładu własnego niezbędnego do wniesienia do przedmiotowego projektu i wniosek ten 

został zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu                    

23 czerwca br.  

 

Rada Ministrów w przyjętym w dniu 12 sierpnia 20014 roku Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej nakłada na regionalne ośrodki polityki społecznej obowiązek 

koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie. To zadanie samorządu województwa 

oraz zadanie diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych                            

w regionie, w tym rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu 

aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

należy do zadań statutowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.   

 

Nadmienić również należy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu                            

od kilku lat realizuje zadania związane z sektorem ekonomii społecznej, związane m.in.                      

z koordynacją systemu wsparcia tego obszaru. Przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

w Poznaniu działa Komitet ds. ES, który zrzesza przedstawicieli OWES, organizacji 

pozarządowych, samorządów lokalnych, świata nauki i biznesu. Komitet ds. ES wyznacza 

kierunki rozwoju sektora, stara się synchronizować wszystkie działania, tak aby rozwój ES 

następował spójnie w całym regionie.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


