ZARZĄDZENIE Nr 16/22
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 26 maja 2022 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, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655)
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, zmienionego zarządzeniem nr 60/21 z dnia 30 listopada 2021 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„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., zmienionego zarządzeniem nr 194/22 z dnia
27 kwietnia 2022 r.;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dokumentację w komórkach organizacyjnych Wydziału znakuje się według
schematu: ”FB-I.0121.2.2022.1”, gdzie „FB-I” oznacza komórkę organizacyjną
Wydziału, „0121” oznacza symbol klasyfikacyjny z jednolitego rzeczowego wykazu
akt, „2” oznacza kolejny numer sprawy, „2022” oznacza rok rozpoczęcia sprawy, „1”
oznacza numer stanowiska pracy identyfikujący prowadzącego sprawę.”;
2) w § 5 w ust. 3:
a) uchyla się pkt 34,
b) w pkt 35 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h)

Funduszu Pomocy;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

wz. Dyrektora Generalnego
Dyrektor
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
/-/ Małgorzata Drygas

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się zmiany w regulaminie organizacyjnym
Wydziału Finansów i Budżetu w celu dostosowania jego brzmienia do zmian w regulaminie
organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzonych
zarządzeniem nr 194/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
W związku z powyższym w Oddziale Obsługi Księgowej Budżetu Wojewody wprowadza się
następujące zmiany:
1) uchyla się zadanie związane z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej rachunku
bankowego przeznaczonego dla środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej z uwagi na zakończenie realizacji zadań,
2) dodaje się zadanie związane z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej rachunku
bankowego przeznaczonego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
w związku z nałożeniem na wojewodę nowych zadań ustawą z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca (Dz.U. poz. 583, 683, 684 i 830).
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 25 maja 2022 r.

