
Uchwała Nr 3216/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

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

(Dz.U. z 2020 roku, poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Udziela się Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego pełnomocnictwa do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz 

sprawozdań zbiorczych i łącznych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych na podstawie: 

1) § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 

roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1564 ze zm.), 

2) § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie  sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 2396) oraz o których mowa w § 11 ust. 2 tego rozporządzenia. 

 

§ 2. 

 

1. W zakresie określonym w §1, podczas nieobecności Pana Wojciecha Jankowiaka, 

czynności określone w niniejszej uchwale wykonuje Pan Krzysztof Grabowski – 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

2. Upoważnionym do wykonywania czynności określonych w §1 w przypadku nieobecności 

Pana Wojciecha Jankowiaka oraz Pana Krzysztofa Grabowskiego jest Pani Paulina 

Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a w przypadku jej 

nieobecności Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr 2578/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 

2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – 

Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3216/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

  

 W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, koniecznym staje się podjęcie przedmiotowej uchwały w celu upoważnienia 

Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do 

podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań zbiorczych i łącznych jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz wskazania osób 

upoważnionych do podpisywania ww. sprawozdań w przypadku jego nieobecności. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2578/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku  

udzielił Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego 

upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań zbiorczych  

i łącznych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz 

wskazał osoby upoważnione do podpisywania ww. sprawozdań w przypadku jego 

nieobecności. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396), w 

związku z powyższym zaistniała konieczność aktualizacji ww. upoważnienia, a więc podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

          Tomasz Grudziak 

 

 

 

 


