ZARZĄDZENIE Nr 46/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie 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 oraz z 2019 r. poz. 730
i 2020) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Polityki Społecznej stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 9/19 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Polityki Społecznej, zmienionym zarządzeniem nr 27/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„analizowanie, planowanie i zabezpieczanie środków na realizację zadań pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla
opiekunów, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wynikających z ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, remontów oraz konserwacji grobów
i cmentarzy wojennych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym:”;
2) w ust. 5 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10)

prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, finansowanych z Funduszu
Pracy, szkoleń pracowników Wydziału i urzędów pracy oraz sporządzanie
sprawozdań do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
i urzędu statystycznego z wykorzystania środków przeznaczonych na te
szkolenia.”;

3) w ust. 6 uchyla się pkt 10.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą dotychczasowej metodologii planowania i podziału środków
finansowych na opłacenie z budżetu wojewody składek na ubezpieczenie zdrowotne w dziale
851 – Ochrona zdrowia, polegającej na przeniesieniu planowania środków na realizację tego
zadania od Ministra Finansów do Ministra Zdrowia, przedmiotowym zarządzeniem przenosi
się wyżej wymienione zadanie z zakresu działania Oddziału Budżetu i Analiz Wydziału
Polityki Społecznej do Oddziału Zdrowia Wydziału Zdrowia.
Ponadto, w celu uporządkowania zadań zadanie związane z prowadzeniem spraw
związanych z organizowaniem, finansowanych z Funduszu Pracy, szkoleń pracowników
Wydziału i urzędów pracy oraz sporządzanie sprawozdań do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego i urzędu statystycznego z wykorzystania środków finansowych
Funduszu Pracy na szkolenia przenosi się z Oddziału Organizacyjnego i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego do Oddziału Rynku Pracy.
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 19 grudnia 2019 r.

