ZARZĄDZENIE Nr 60/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 30 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie 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 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Finansów i Budżetu, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 27/21 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Finansów i Budżetu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1)

statucie − należy przez to rozumieć statut Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 259/17
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel.
z 2019 r. poz. 3188 oraz z 2021 r. poz. 8159);

2) regulaminie organizacyjny urzędu – należy przez to rozumieć regulamin
organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
stanowiący załącznik do zarządzenia nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r.;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zakresu działania Wydziału należą zadania określone w § 12 statutu, w § 16
i § 20 regulaminu organizacyjnego urzędu oraz zadania zlecone w odrębnym trybie
przez Wojewodę i Wicewojewodę lub dyrektora generalnego urzędu.”;
2) w § 3 w ust. 2 wyrazy „§ 13” zastępuje się wyrazami „§ 12”;
3) w § 4:
a) w ust. 1 wyrazy „I Wicewojewodzie, II Wicewojewodzie” zastępuje się wyrazami
„Wicewojewodzie”,
b) w ust. 2 wyrazy „§ 16” zastępuje się wyrazami „§ 15”,
c) w ust. 3 wyrazy „§ 15” zastępuje się wyrazami „§ 14”;
4) w § 5:
a) w ust. 1 wyrazy „§ 17” zastępuje się wyrazami „§ 16”,
b) w ust. 2:
− w pkt 14 wyrazy „Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru” zastępuje się wyrazami
„Wydział Kontroli”,
− w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
„37) opiniowanie wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”,

c) w ust. 3:
− w pkt 21 wyrazy „Wydziałem Kontroli, Prawnym i Nadzoru” zastępuje się
wyrazami „Wydziałem Nadzoru Prawnego”,
− pkt 37 oznacza się jako pkt 36.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie wprowadza się w celu dostosowania przepisów regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu do aktualnie obowiązującego regulaminu
organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzonego
zarządzeniem nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2021 r.
Ponadto Oddziałowi Planowania i Realizacji Budżetu przypisuje się zadanie polegające na
opiniowaniu wniosków dotyczących spraw związanych z umarzaniem w całości albo w części,
odraczaniem terminu spłaty oraz rozkładaniem na raty należności z tytułu zwrotu części
dofinansowania, pożyczki lub dotacji, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art.
15zzda, art. 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2095).
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
Finansów i Budżetu
(-) Przemysław Szczepański

Poznań, dnia 26 listopada 2021 r.

