
Uchwała Nr 472  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  29 marca   2017  roku 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do 

realizacji w 2017 roku programu regionalnego pn. RAZEM SKUTECZNIEJ  

 

Na podstawie art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r.,poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2017r., poz. 459) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§1. 1.Upoważnia się Panią Beatę Korpowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  

do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu regionalnego pod nazwą 

RAZEM SKUTECZNIEJ, na rzecz długotrwale bezrobotnych w powiecie wągrowieckim .  

2. Program regionalny RAZEM SKUTECZNIEJ oparty będzie o współpracę Powiatowego Urzędu 

Pracy w Wągrowcu z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu wągrowieckiego i 

skonsolidowane działania wobec wspólnych klientów.  

3. Program realizowany będzie w okresie kwiecień – grudzień 2017 roku. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 uprawnia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                          

w Wągrowcu do udzielenia dalszego upoważnienia Panu Sławomirowi Maciaszkowi – Kierownikowi 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, do podejmowania 

wszelkich czynności wymienionych w ust. 1  w okresie nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Wągrowcu.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

    

                                                    Starosta   Wągrowiecki  

 

        …………………………………… 

      /Tomasz Kranc/                  

 

 

                 Wicestarosta 

 

      …………………………………… 

                 /Michał Piechocki/ 

 

Jacek Brzostowski ……………………………….. 

Jerzy Springer …………………………………… 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 472 /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  29 marca  2017  roku 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia 

realizacji w 2017 roku programu regionalnego pn. RAZEM SKUTECZNIEJ.  

 

Program regionalny pod nazwą RAZEM SKUTECZNIEJ został zainicjowany  przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W 

programie, zatwierdzonym przez Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bierze udział 7 

powiatów z województwa wielkopolskiego, w tym powiat wągrowiecki. Celem programu jest 

integracja usług i działań świadczonych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje pomocy społecznej 

na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy 

społecznej.  

Program finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy oraz z budżetu Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. 

Program przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców powiatu – wspólnych klientów 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

                                                                      Starosta   Wągrowiecki  

 

        …………………………………… 

      /Tomasz Kranc/                  

 


