
Uchwała Nr VI/91/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w  sprawie:  powołania  Pani  Izabeli  Mroczek  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i  ustalenia jej  miesięcznego 
wynagrodzenia.

Na podstawie art.7 ust.1 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004r. o 
jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) oraz §11 
pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 49 ze zm.) i art. 8 
pkt  2  Ustawy  z  dnia  3  marca  2000r.  o  wynagradzaniu  osób  kierujących  niektórymi 
podmiotami  prawnymi  (Dz.U.  z 2000r.  Nr 26,  poz.  306 ze zm.),  Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, ca następuje:

§ 1
Z  dniem  19.04.2011r.  powołuje  się  Panią  Izabelę  Mroczek  na  stanowisko  Zastępcy 
Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

§ 2
Ustala się Pani Izabeli Mroczek, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,8 przeciętnego 
miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  bez  wypłat  nagród  z  zysku  w 
czwartym  kwartale  roku  poprzedniego,  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/91/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

W  dniu  11  marca  2011r.  Pan  Ryszard  Jaworski  został  powołany  na  Dyrektora 
Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Poznaniu  (Uchwała  Nr  365/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011r.)
Na wniosek  Pana Ryszarda Jaworskiego,  Dyrektora  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, z dnia 14 marca 2011r. zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 
ust. 3 Ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (DZ.U. z 
2004r. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 marca 
2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r. 
Nr 26, poz. 306 ze zm.), sejmik powołuje i ustala wynagrodzenie zastępcy dyrektora.
Pani Izabela Mroczek legitymuje się wymaganym stażem pracy związanym z rolnictwem  
i  doradztwem.  Posiada  niezbędne  wykształcenie  w  tym  doktorat  nauk  rolniczych  
i  doświadczenie  wymagane  na  stanowisku  zastępcy  dyrektora  wojewódzkiego  ośrodka 
doradztwa  rolniczego.  Swoją  dotychczasową  postawą  i  zaangażowaniem  w  pracy 
zawodowej daje rękojmię dalszego należytego wykonywania swoich obowiązków.
W  związku  z  powyższym  powołanie  w/w  osoby  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest uzasadnione.

 


