
 

Uchwała Nr 2003/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 czerwca 2012 roku 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1293/2011 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

zmienionego uchwałą Nr 1477/2011 z dnia 29 grudnia 2011roku, Nr 1557/2012 z dnia 

27 stycznia 2012 roku oraz Nr 1700/2012 z dnia 8 marca 2012 roku, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w  Rozdziale II, §4, po pkt. 16, dodaje się pkt. 17 w brzmieniu: 

„17.  Zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

w Urzędzie.” 

 

2) w  Rozdziale III, §7, po pkt. 49 pkt. dodaje się pkt. 50 w brzmieniu: 

„50.  Współpraca z Departamentem Organizacyjnym i Kadr w zakresie realizacji kontroli 

zarządczej w Urzędzie.” 

 

 



3) w  Rozdziale IV, §10 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Prowadzi sprawy związane z organizacją zadań i funkcjonowaniem Urzędu, koordynuje 

funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie, zapewnia organizacyjną obsługę Zarządu, 

w tym posiedzeń Zarządu, prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników 

Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 

opracowuje i wdraża procedury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynuje 

pod względem formalno-prawnym współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje ochronę informacji, w tym informacji 

niejawnych i danych osobowych, koordynuje sprawy bezpieczeństwa Urzędu, realizuje 

zadania Zarządu w zakresie zarządzania kryzysowego i zadań obronnych.” 

  

b) po pkt. 63, dodaje się pkt. 64 w brzmieniu: 

„64. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wnioskami Państwowej Straży 

Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji Państwowej o dofinansowanie ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego na działania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego.” 

 

c) po pkt. 64 dodaje się pkt. 65 w brzmieniu: 

 „65. Koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr 2003/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 czerwca 2012 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (zwanego dalej Urzędem) związana z kontrolą zarządczą                 

o jakiej mowa w art. 68 i nast.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wiąże się z obowiązkami kierownika jednostki zapewnienia 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie. 

Wzmocnienie realizacji powyższych zadań poprzez powierzenie koordynacji funkcjonowania 

kontroli zarządczej w Urzędzie Departamentowi  Organizacyjnemu i Kadr, a więc przypisanie 

zadań koordynacyjnych w tym zakresie wyodrębnionej komórce organizacyjnej Urzędu, jest 

działaniem nawiązującym do zalecanych praktyk o jakich mowa w Komunikacie Nr 23 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych, i Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 

16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli 

zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Należy jednak podkreślić, iż kontrola 

zarządcza dotyczy funkcjonowania całego Urzędu, w związku z tym uzasadnione jest 

przypisanie obowiązku współpracy w tym zakresie do zadań wspólnych Departamentów. 

  

 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu poprzez przypisanie Departamentowi 

Organizacyjnemu i Kadr prowadzenia całokształtu spraw związanych z wnioskami 

zgłaszanymi przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną i Policję Państwową 

o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego działań w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego, wiąże się z koniecznością ujednolicenia i usprawnienia zasad 

wspierania tych ważkich społecznie inicjatyw i potrzeb. 

 


