
 

UCHWAŁA NR 966/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
       z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Rakowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów 

związanych z projektami realizowanymi w imieniu Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego przez Departament Zdrowia. 

 

Na podstawie, 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 uchwala,  

co następuje: 

                                                                     § 1 

Upoważnia się Panią Iwonę Rakowską Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania                                  

i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych                            

z realizacją projektów dotyczących „Usługi szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych 

dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego”, „Usług 

elektronicznych służących zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów 

leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”, „Zakupu urządzeń  

i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego” Etap I i Etap II zgłoszonymi do realizacji w ramach 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. 

                                                                   

                                                                      § 2 

Pełnomocnictwa udziela się na czas określony od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 

2015r. 

                                                                       § 3 

    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY nr 966/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

    z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Rakowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych 

z projektami realizowanymi w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Departament 

Zdrowia.  

 

 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 projektów 

dotyczących „Usługi szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych 

pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego  

i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego”, „Usługi elektronicznej służącej 

zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”, „Zakupu urządzeń i sprzętu medycznego dla 

wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” 

Etap I i Etap II znajdują uzasadnienie w okoliczności, iż ww. projekty są projektami własnymi 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgłoszonymi do realizacji w ramach WRPO na 

lata 2007-2013. 

Wobec powyższego udzielenie upoważnienia zapewni sprawniejszą realizację 

projektu przez departament właściwy merytorycznie tj. Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Z uwagi na powyższe i wcześniej przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej 

uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


