
Uchwała Nr 3530/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Doroty Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji               

i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do 

jednoosobowego dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności 

związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa 

wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie, dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa               

(Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§1 

 

Upoważnia się Panią Dorotę Kinal, Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do jednoosobowego 

dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego następujących czynności 

związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa 

wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 

 

1) podpisywania i parafowania wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, 

2) podpisywania i parafowania umów, zaciągania zobowiązań w związku z realizacją 

przedsięwzięcia,  

3) podpisywania i parafowania rozliczeń umowy dotacji wraz z załącznikami, 

4) podpisywania i parafowania sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia, 

5) potwierdzania kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3530/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), Zarząd Województwa może udzielić 

upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 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 

przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja 

instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia                 

w Kościanie, zapewni sprawną realizację projektu.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


