
Uchwała Nr 1188/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 października 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pozakonkursowego pn. „System partycypacyjnego zarządzania 

sferą ekonomii społecznej” na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

w ramach II Osi Priorytetowej programu PO WER „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392)  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające 

do przystąpienia do projektu pozakonkursowego pn. „System partycypacyjnego zarządzania 

sferą ekonomii społecznej”, na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

w ramach II Osi Priorytetowej programu PO WER „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

§ 2 

Liderem projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku 

Publicznego. 

 

§ 3 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu, do podpisywania wszelkich dokumentów i składania wszelkich 

oświadczeń woli w sprawach, o których mowa w § 1. 

 



§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1188/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 października 2015 roku 

  

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pozakonkursowego pn. „System partycypacyjnego zarządzania 

sferą ekonomii społecznej” na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

w ramach II Osi Priorytetowej programu PO WER „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój Ekonomii Społecznej”, ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

Projekt pozakonkursowy pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 

społecznej” realizowany w ramach PO WER, Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej, 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu wypracowanie 

nowych, efektywnych metod zarządzania sferą ekonomii społecznej w Polsce.  

 

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia  

i budżet projektu zostaną doprecyzowane po podjęciu współpracy na etapie planowania 

wniosku aplikacyjnego projektu lidera z  partnerami. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu.  

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w tym roku budżetowym. 

 

W przypadku akceptacji wniosku projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą 

ekonomii społecznej” i przyjęcia go do realizacji, konieczne będzie utworzenie odrębnego 

planu finansowego i umieszczenie go w planie wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2016-2018. 

 



Przewidywany budżet projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu to ok. 

1 155 000,00 zł.  Wkład własny Województwa Wielkopolskiego nie jest wymagany  i będzie 

wynosił 0%. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

 


