ZARZĄDZENIE Nr 64/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Kontroli
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Kontroli, stanowiący załącznik
do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kontroli.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 24/19 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru zmienione zarządzeniami nr 14/20 z dnia 2 lipca 2020 r.,
nr 25/20 z dnia 8 października 2020 r. oraz nr 18/21 z dnia 4 maja 2021 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Kontroli,
w związku z utworzeniem Wydziału na podstawie zarządzenia nr 432/21 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 8159) oraz
w celu dostosowania do regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
17 listopada 2021 r.
Wobec powyższego Wydziałowi Kontroli przypisuje się zadania, dotychczas realizowane
w zlikwidowanym Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru, które dotyczą prowadzenia
i koordynacji działalności kontrolnej prowadzonej przez wojewodę, prowadzenia kontroli
wewnętrznej w urzędzie oraz koordynowania ustanowionego w urzędzie systemu kontroli
zarządczej.
Ponadto, w związku z centralizacją działalności kontrolnej, Wydziałowi Kontroli powierza się
wybrane zadania kontrolne dotychczas wykonywane przez inne komórki organizacyjne urzędu, tj.:
1) Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) Wydział Polityki Społecznej;
4) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości,
oraz nowe zadanie kontrolne związane z przeprowadzaniem kontroli w zakresie ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.).
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje powstania dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto, w związku z wprowadzeniem
tego aktu nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.

Poznań, dnia 13 grudnia 2021 r.

Dyrektor
Wydziału Kontroli
/-/ Jolanta Oko – Brzezińska

