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ZARZĄDZENIE Nr .o.~;1J'o.V.aoą
STAROSTY KOLSKIEGO

z dnia .:~Q.t~_ę.J~la.wiJ'!

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa

Wielkopolskiego z tematem wiodącym: " Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+ ".

Na podstawie art. 34 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca I998r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 20l6r., poz. 814 z późniejszymi zmianami) i § 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Kole, w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego zarządzeniem Starosty Kolskiego

Nr 120.4.20 17 z dnia 27 lutego 20 17 roku.

§ 1

Powołuję, komisję rekrutacyjną w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji - Marek Banaszewski - Wicestarosta Starostwa Powiatowego

w Kole

2. Członek komisji - Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa

Powiatowego w Kole

3. Członek komisji - Janina Roszkiewicz - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Rady Powiatu Kolskiego

§2

Komisja wyłoni jeden zespół uczniowski, który weźmie udział w projekcie pn. Sejmik Młodzieży

Województwa Wielkopolskiego.

§3

Komisja pracować będzie zgodnie z Zasadami realizacji programu, dostarczonymi przez organizatora

Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W związku z udziałem szkół prowadzonych przez Powiat Kolski w projekcie pn. Sejmik Młodzieży

Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: "Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+"

Istnieje konieczność powołania komisji rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji wyłoni

jednoosobowy zespół uczniowski, który weźmie udział w projekcie.

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest projektem edukacyjnym i obywatelskim,

skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Wielkopolskiego. Projekt

ma na celu: popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego, zapoznanie młodzieży

szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa

Wielkopolskiego oraz rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej. Projektem kieruje

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zadaniem komisji rekrutacyjnej będzie wybór jednego dwuosobowego zespołu uczniowskiego

z terenu Powiatu Kolskiego. Zostanie on wybrany na podstawie oceny prac na temat Stąd jesteśmy!

Nasza " Mała Ojczyzna " w naszych marzeniach. Prace będą przedstawiane przez autorów

przed członkami komisji rekrutacyjnej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w seminarium oraz sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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