ZARZĄDZENIE Nr 27/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Finansów i Budżetu
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 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Finansów i Budżetu, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2 Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie
zarządzenia dostosuje opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników do zadań określonych w regulaminie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 45/19 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Finansów i Budżetu, zmienione zarządzeniem nr 15/20 z dnia 7 lipca 2020 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
/-/ Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się nowy regulamin organizacyjny Wydziału
Finansów i Budżetu między innymi w celu dostosowania do zmian określonych w regulaminie
organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzony
zarządzeniem nr 181/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Wykreśla się obowiązek współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
przy opracowywaniu wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej lub rezerwy ogólnej
z uwagi na fakt, iż zadania ustawowe realizowane przez dysponentów podległych Wojewodzie
nie są objęte nadzorem przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu.
Rozszerza się zakres działania Oddziału Obsługi Księgowej Budżetu Wojewody o prowadzenie
obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego przeznaczonego dla środków
pochodzących z:
1) Funduszu Pracy na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz.
1329);
2) Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Uchyla się zadanie przypisane do realizacji na Stanowisku do Spraw AdministracyjnoOrganizacyjnych dotyczące rejestru i rozpatrywanie sygnałów obywatelskich wpływających do
Wydziału oraz ewidencjonowania w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Sygnałów
Obywatelskich, gdyż stanowi ono zadanie wspólne komórek organizacyjnych Wydziału.
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.
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Poznań, dnia 25 maja 2021 r.

