
UCHWAŁA NR 860/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 23 lipca 2015 roku 
 

 
 

zmieniająca Uchwałę Nr 364/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 roku           
w sprawie: upoważnienia Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzenia w imieniu 
Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk 
informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające 
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  
 
 
 
 Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U.      
z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr 364/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: 
upoważnienia Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzenia w imieniu Województwa 
Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych 
jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” wprowadza się następujące zmiany: 
 

 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1. 

Upoważnia się Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja 

sektora publicznego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

WRPO na lata 2007 – 2013, a w szczególności do: 

1) podpisywania i parafowania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami; 

2) podpisywania umów, zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektu; 

3) podpisywania sprawozdań z realizacji projektu; 

4) podpisywania wniosków o płatność wraz z załącznikami; 

5) reprezentowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas kontroli realizacji projektu, 

prowadzonej przez upoważnione podmioty.” 

 

 



2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

          „§ 1a. 

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego, upoważnia się Z-cę Dyrektora Panią Iwonę Rakowską 

do podejmowania wszelkich czynności określonych w § 1 niniejszej uchwały.”  

 

3) pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały nr 860/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
        z dnia 23 lipca 2015 roku 
 

zmieniającej Uchwałę Nr 364/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 roku          
w sprawie: upoważnienia Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzenia w imieniu 
Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk 
informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające 
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  
 
 
 

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielić pracownikowi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa. 

Udzielenie niniejszego upoważnienia do zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego 

wymienionych w uchwale dokumentów, związanych z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”  znajduje uzasadnienie w okoliczności, iż projekt ten jest 

projektem własnym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 

2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007 – 2013. 

Zapisy zmieniające, wprowadzone niniejszą uchwałą są konieczne z uwagi na sprawne rozliczenie 

projektu oraz uzyskania refundacji z WRPO. 

W związku z powyżej przytoczoną argumentacją zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 
 


