
Uchwała Nr 871/155/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 7 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzanie przez Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 

konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu Województwa Mazowieckiego oraz 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

na zorganizowanie i przeprowadzanie w roku szkolnym 2016/2017 konkursów 

przedmiotowych:  

1) dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego 

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka;  

2) dla uczniów klas I – III gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego  

z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;  

3) dla uczniów klas I – III gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego  

z następujących przedmiotów: język angielski, język rosyjski, język francuski, język 

niemiecki, język hiszpański.  

2. Udziela się pełnomocnictwa Jarosławowi Zaroniowi – Dyrektorowi Mazowieckiego 

Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, do działania w imieniu 

Województwa Mazowieckiego, w zakresie związanym z działalnością statutową 

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w sprawie zawarcia 

z Mazowieckim Kuratorem Oświaty umowy w sprawie zlecenia zorganizowania  

i przeprowadzenia w roku szkolnym 2016/2017 konkursów, o których mowa w ust. 1  

oraz wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem tej umowy.  

 

§ 2. 

 

Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora 

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przez Jarosława 

Zaronia, nie dłużej jednak niż do ostatecznego rozliczenia umowy, o której mowa w § 1  

ust. 2.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 


