ZARZĄDZENIE Nr 9/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Polityki Społecznej
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 2018 r. poz.1559) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Polityki Społecznej, określony
w załączniku do zarządzenia.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 8/18 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Polityki Społecznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Regulamin organizacyjny Wydziału Polityki Społecznej dostosowuje się, między
innymi, do regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem nr 585/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu
Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:
1) w Oddziale Budżetu i Analiz rozszerza się zakres działań o zadania związane z:
a) koordynacją i prowadzeniem spraw związanych z realizacją i finansowaniem
programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz nadzór w tym zakresie,
w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały nr 140 z 15 października 2018
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej,
b) obsługą finansową:
 rządowych programów: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 samorządów powiatowych w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 podmiotów uprawnionych w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
c) realizacją i finansowaniem programów wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, w tym realizacji programów rządowych, o programy „Opieka 75+”
i „Dobry start”;
2) w Oddziale Organizacyjnym i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
a) uchyla się zadania związane z obsługą techniczno-administracyjną wojewódzkiej rady
konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób
represjonowanych z powodów politycznych, a także wojewódzkiej rady
kombatanckiej  zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu zadania te należą do
właściwości Gabinetu Wojewody,
b) dopisuje się zadanie związane z realizacją zadań związanych z ochroną grobów,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach
weteranów walk o wolność o niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
3) w Oddziale Programów:
a) uchyla się zadanie związane z prowadzeniem spraw dotyczących programu
współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z regulaminem
organizacyjnym urzędu zadania te należą do właściwości Wydziału Spraw
Obywatelskich,
b) dopisuje się zadania związane z prowadzeniem spraw wynikających z wejścia w życie:
 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467),

 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192).
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się możliwości
wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem tego aktu.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
(-) Łukasz Krysztofiak

Poznań, dnia 14 marca 2019 r.

