
 

Uchwała Nr 1301/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: upoważnienia Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przyszłościowe 

kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami oraz podpisania umowy 

partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu z Miastem Poznań / Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. 

 

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

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 1392) uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Udziela się upoważnienia Panu Janowi Bartczakowi – Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przyszłościowe 

kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z załącznikami oraz podpisania umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji ww. projektu z Miastem Poznań / Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Poznaniu. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr  1301/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

 

 Zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1392) o samorządzie województwa do czynności przekraczających zakres 

pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.     

 Udzielenie niniejszego upoważnienia pozwoli na przystąpienie Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu jako partnera do konkursu ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek 

Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Poznań / 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. ODN w Kaliszu będzie 

uczestniczył w projekcie na zasadzie Partnerstwa. Zadaniem ODN Kalisz będzie realizacja 

zadania 1. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, 

zadania 2. Szkolenia uczestników projektu oraz  zadania 3. Wsparcie w zakresie organizacji 

staży.   

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 
 

 


