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XVII Seminarium: 

Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie 
Poznań, 14 grudnia 2018 r. 

 
W programie: podział subwencji oświatowej na rok 2019, znowelizowana ustawa o systemie 
oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela, obowiązki JST i szkół  z SIO, program „Posiłek w domu i 

szkole” i wiele więcej. 
Szczegóły na www.sgipw.wlkp.pl 





Zapraszamy na seminarium: 

Obowiązki i prawa radnego jako członka  
organu stanowiącego JST 

Dwa nowe terminy do wyboru: 

Poznań, 4 grudnia 2018 r. 

Stare Miasto, 12 grudnia 2018 r. 
 

W programie: zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego       
                       wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej  
                       organizacja pracy rady gminy – praktyczne uwagi i wskazówki  

 

Szczegóły na www.sgipw.wlkp.pl 

Gmina Imię i nazwisko % zdobytych 
głosów 

Lipka Przemysław Kurdzieko 96,08 %(P) 

Rydzyna Kornel Malcherek 93,48 % (P) 

Wielichowo Honorata Kozłowska 93,27 % (P) 

Chodzież (G) Kamila Szejner 92,40 % (P) 

Kostrzyn Szymon Matysek 92,36 % (P) 

Gostyń Jerzy Kulak 91,96 % (P) 

Ceków-
Kolonia 

Mariusz Chojnacki 91,82 % (P) 

Budzyń Marcin Sokołowski 91,10 % 

Opatówek Sebastian Wardęcki 90,84 % 

Grabów nad 
Prosną 

Maksymilian Ptak 90,26 % (P) 

Wyniki wyborów w Wielkopolsce 

Samorządy, w których nastąpiła 
zmiana na stanowisku włodarza 

Samorządy, w których nie nastąpiła 
zmiana na stanowisku włodarza 

Rekordziści poparcia w Wielkopolsce 
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum Obsługi Inwestora 
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 

Tel. 61 22 40 797, 61 22 55 447, Fax. 61 85 15 395 
E-mail: office@sgipw.wlkp.pl, www.sgipw.wlkp.pl, www.investinwielkopolska.pl  

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU I POLUB! 

Bądź na bieżąco!  

Newsy, zaproszenia, ciekawostki… i wiele więcej! 

PROBLEM, KTÓRY TRUDNO POKONAĆ JEDNEJ GMINIE? PROJEKT STANOWISKA? 

POMYSŁ NA SZKOLENIE? CIEKAWA INICJATYWA? 

Wszystko to możesz zgłosić w biurze SGiPW. Napisz do nas: office@sgipw.wlkp.pl. 

Jesteśmy po to, by wspierać samorządy, bronić ich interesów i wspólnie realizować 

projekty na rzecz JST. 

Szczegóły na www.sgipw.wlkp.pl 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju  sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na  

II Spotkanie Wielkopolskich Samorządów pt.  
„Instrumenty Finansowe i współpraca z MŚP przy realizacji inwestycji samorządowych”,  

które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie,  
adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała. 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Samorządowców z terenu Województwa 
Wielkopolskiego, jak i przedsiębiorców z sektora MŚP podczas konferencji przedstawi następujące zagadnienia: 
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa wielkopolskiego w kontekście  
wyrównania ich szans na rynku, ofertę Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. dotyczącą  
instrumentów finansowych. Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW zaprezentuje  
możliwości pozyskania dotacji unijnych w perspektywie 2014- 2020. Ponadto zaprezentowane zostaną  
działania Spółki związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych w ramach  
przeprowadzonych wizyt gospodarczych i wydarzeń biznesowych. 

Zaproszenie kierowane jest do prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów lub ich zastępców.   

Jesteśmy przekonani, że przedmiotowe zagadnienia są dziś dla wielu samorządowców bardzo ważne.  
Podczas naszego spotkania będziemy mieli szansę zaprezentować je Państwu.   

O  możliwości udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Z uwagi na zbliżający się termin  
konferencji, prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 29 listopada 2018 r. pod adresem  
mailowym: karina.bober@wfr.org.pl.  

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Szczegóły na www.wfr.org.pl oraz www.sgipw.wlkp.pl 

mailto:a.lohunko@sgipw.wlkp.pl
http://www.sgipw.wlkp.pl/

