
 

 

Uchwała Nr 1089/ 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia   22 września 2011r. 
 
 
 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznego St udium 
Zawodowego im. PCK  w Poznaniu 
 
Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Udziela się pełnomocnictwa Pani Marzenie Radomskiej – Dyrektorowi Medycznego 
Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu do jednoosobowego działania  
w zakresie: 
 

1) składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie 
działania Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu, oraz do 
reprezentowania Województwa Wielkopolskiego przed sądami powszechnymi 
i organami administracji rządowej i samorządowej w powyższych sprawach,  

2)  dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i według 
zasad określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych(Dz.U. 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), 

3)  udzielania pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi w sprawach 
Województwa Wielkopolskiego należących do przedmiotu działania 
Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu, 

4) udzielania pełnomocnictwa wicedyrektorowi Medycznego Studium 
Zawodowego im. PCK w Poznaniu wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora 
spowodowanej chorobą lub urlopem, w sprawach objętych niniejszym 
pełnomocnictwem. 

 
§ 2. 

 
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa o którym mowa  
w § 1 wymagana jest zgoda Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały nr  1089 /2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  22 września 2011r. 
 
 
 

Zapewnienie poprawnego i sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
nie mających osobowości prawnej podległych Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego wymaga udzielenia kierownikowi tych jednostek pełnomocnictw 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie: 
 
 

1. składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie 
działania Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu, oraz do 
reprezentowania Województwa Wielkopolskiego przed sądami powszechnymi 
i organami administracji rządowej i samorządowej w powyższych sprawach,  

2.  dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i według 
zasad określonych przepisami ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych(Dz.U. 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), 

3.   udzielania pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi w sprawach 
Województwa Wielkopolskiego należących do przedmiotu Medycznego 
Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu, 

4. udzielania pełnomocnictwa wicedyrektorowi Medycznego Studium 
Zawodowego im. PCK  w Poznaniu wyłącznie podczas nieobecności 
Dyrektora spowodowanej chorobą lub urlopem, w sprawach objętych 
niniejszym pełnomocnictwem. 

 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 
          Wicemarszałek 

 
 
 
 
   
 

 


