
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 109/2018  
STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 15 listopada 2018 roku 
 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 45/2017 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie powołania Zespołu 

Projektowego do realizacji projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia 

kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu 

Projektowego dla potrzeb realizacji Projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia 

kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

995 t.j. ze zm.), oraz § 70 Uchwały Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w związku z umową o 

dofinansowanie Projektu nr RPWP.08.03.04-30-0005/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 8 "Edukacja", 

Działania 8.3 "Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy", 

Poddziałania 8.3.4 "Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania" 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 45/2017 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do 

realizacji projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 61/2017 z 

dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego dla potrzeb realizacji Projektu pn. 

"Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienia się § 1 pkt. 7, który otrzymuje brzmienie: 

7) „Joanna Rządkowska -Jurga - specjalista ds. zamówień publicznych".  

§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 109/2018 
Starosty Poznańskiego  

z dnia 19 listopada 2018 roku 
 

W związku z zaangażowaniem Pani Magdaleny Zajączek w pracach innych Zespołów Projektowych 

realizujących projekty dofinansowywane z Unii Europejskiego oraz wynikającym z tego faktu zwiększeniem 

wymiaru obowiązków służbowych wprowadzenie powyższej zmiany uważam za celowe. 

 

 

 


