
 

           

UCHWAŁA NR 1017/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 września 2015 roku 
 

w sprawie: upoważnienia 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. „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”. 

 

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 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. „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”, zgłoszonego do realizacji w ramach działania 5.3 

Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 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 

 

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego, upoważnia się 

Zastępcę Dyrektora Panią Iwonę Rakowską do podejmowania wszelkich czynności 

określonych w § 1 niniejszej uchwały. 

 

 

 



§ 3 

 

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

2015r. 

  

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1017/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  10 września 2015 roku 

 

w sprawie: upoważnienia 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. „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. L. Perzyny w Kaliszu”. 

 

 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.„Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                         

im. L. Perzyny w Kaliszu” znajduje uzasadnienie w okoliczności, iż projekt ten jest projektem 

własnym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgłoszonego do realizacji w ramach 

Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie  

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. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


