
UCHWAŁA  NR 1275/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: ustanowienia Podmiotu reprezentującego Beneficjenta. 

 

Na podstawie art. 41 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

( j.t. z 2015 r. poz. 1392,) uchwala się , co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu będzie Podmiotem 

reprezentującym Beneficjenta w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 – dokumentu przyjętego przez Komisję Europejską w dniu 

17 grudnia 2014 roku w ramach projektów realizowanych na drogach wojewódzkich, 

zwanym dalej Podmiotem reprezentującym. 

 

§ 2 

 

Udziela się Panu Pawłowi Katarzyńskiemu, p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu pełnomocnictwa do: 

 

1) jednoosobowego składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających  

w zakresie działania Beneficjenta, 

2) dysponowania środkami finansowymi Beneficjenta, zgodnie z ich przeznaczeniem  

i według zasad określonych w przepisach normujących finanse publiczne, 

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa w sprawach określonych w punktach 1) i 2)  

Pani Kindze Hedrych, Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 2 wymagana 

jest zgoda Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  

i p.o. Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 

jednym z Beneficjentów jest Samorząd Województwa. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego możliwe jest reprezentowanie 

Beneficjentów w sprawach projektu (np. składanie wniosków, podpisywanie umów  

o dofinansowanie, przeprowadzanie postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego, 

podpisywanie umów z wykonawcą) przez zakłady lub jednostki budżetowe. 

Do zadań Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako jednostki, 

która w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję zarządcy dróg 

wojewódzkich, należą: planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg. 

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, jako Podmiotu reprezentującego Beneficjenta, Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

Do reprezentowania Beneficjenta konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa  

p.o. Dyrektora WZDW dla realizacji zadań drogowych na drogach wojewódzkich  

z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


