
UCHWAŁA Nr 3141/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności polegających na lokowaniu 

wolnych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rachunkach 

bankowych w innych bankach niż wykonujący bankową obsługę budżetu.  

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (tj.Dz.U.2020.1668 ze zm.) w związku z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz z § 10 pkt 6 

Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Upoważnia się do dokonywania jednoosobowo czynności polegających na lokowaniu 

wolnych środków: 

1) budżetu Województwa Wielkopolskiego następujących pracowników Departamentu 

Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu: 

Renatę Sujak, Katarzynę Gawrych, Arletę Krysmann, Justynę Rogalińską, 

2) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska następujących pracowników Departamentu 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu: 

Małgorzatę Śliwińską, Agnieszkę Paszkiewicz, Dorotę Filip-Jastrzębską, 

na rachunkach bankowych w innych bankach niż wykonujący bankową obsługę budżetu. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3141/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności polegających na lokowaniu 

wolnych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rachunkach 

bankowych w innych bankach niż wykonujący bankową obsługę budżetu.  

 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku w § 10 pkt 6 

Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia  

2020 roku w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, 

upoważnił Zarząd Województwa Wielkopolskiego do lokowania wolnych środków na 

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 

województwa. 

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

województwa (tj.Dz.U.2020.1668 ze zm.), Zarząd Województwa może upoważnić do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżących działalności województwa 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach ustawowo określonej kompetencji 

sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją objętych uchwałą budżetową dochodów  

i wydatków budżetu, między innymi w celu realizowania oszczędnej polityki finansowej 

budżetu, uznaje za zasadne udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa 

Wielkopolskiego i podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

lokuje wolne środki budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

lokuje wolne środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 


