
 

Uchwała Nr 3389/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 marca 2021 roku       

 

 

 

w sprawie upoważnienia Jarosława Jankowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń na działalność statutową 

dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii  

w Słupcy 

 

 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zmianami), uchwala się co następuje: 

 

 

§1 

 

Upoważnia się Jarosława Jankowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Koninie do zawierania umowy użyczenia pomieszczeń, w budynku położonym w Słupcy 

przy ul. Armii Krajowej 27, na działalność statutową dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3389/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 marca 2021 roku 

 

 

Zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zmianami) do czynności przekraczających 

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

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Słupcy (pismo znak MRZ.2011.19.2020  

z 8 października 2020 r.) od połowy 2021 roku będzie możliwość zagospodarowania części 

pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum, położonym w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 

27, na działalność biblioteki (do budynku zostanie przeniesiona także Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Słupcy).  

Upoważnienie dyrektora jednostki do zawierania umowy użyczenia pomieszczeń, na 

czas nieoznaczony, pozwoli na zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności 

statutowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej  

w Koninie Filii w Słupcy.  

Obecnie jednostka użycza lokal o powierzchni 156 m² w Słupcy przy ul. Mickiewicza 

24 od Gminy Miejskiej w Słupcy. Zmiana lokalizacji pozwoli na rozwój jednostki – 

proponowana powierzchnia na działalności biblioteki to 403 m². 

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok zabezpieczono środki  

w wysokości 195.800 zł na zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz 

z zakupem wyposażenia”. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Członek Zarządu 

Paulina Stochniałek 

   

 

                    


