
 

 

Uchwała nr 3370/ 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18.03.2021 r. 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu ”Standardy obsługi inwestora  

w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach 

Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki pełnomocnictwa 

do jednoosobowego działania w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego, we wszystkich sprawach dotyczących realizacji projektu ”Standardy obsługi 

inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”  

nr POWR.02.18.00-00-0001/19, w szczególności do: 

1) podpisywania umów, dokonywania zmian w umowach oraz zaciągania zobowiązań  

w związku z realizacją projektu, 

2) akceptacji dokumentów księgowych i dyspozycji przelewu środków, 

3) podpisywania wniosków o zaliczkę, harmonogramów płatności i wniosków o płatność, 

4) podpisywania poleceń wyjazdu służbowego krajowego dla pracowników Departamentu 

Gospodarki (delegacji służbowych) wraz z określeniem środka transportu, w tym zgody na 

użycie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz akceptacji związanej z tym ewidencji 

przebiegu pojazdu, 

5) zgłaszania zmian do projektu, 

6) podpisywania dokumentów sporządzonych przez instytucje upoważnione do kontroli projektu, 

7) podejmowania innych czynności wynikających z zasad Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, a niezbędnych do  prawidłowej realizacji projektu.  

 

 

§ 2 

W przypadku nieobecności Pani Beaty Joanny Łozińskiej, Dyrektora Departamentu Gospodarki, 

upoważnia się Panią Elizabeth Duda, Naczelnika Wydziału Wydział Rozwoju Gospodarczego 

w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

do podejmowania wszystkich czynności określonych w §1 niniejszej uchwały. 

 

§3 

Traci moc uchwała Nr 2885/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r.  
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu 

Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, do składania oświadczeń woli 

w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu ”Standardy 

obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”  

w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  



 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY nr 3370 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18.03.2021 r. 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu ”Standardy obsługi inwestora  

w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w ramach 

Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

14 listopada 2019 r. zawarta została pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji  

a Województwem Wielkopolskim umowa nr POWR.02.18.00-00-0001/19 o dofinansowanie Projektu 

„Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa 

Wielkopolskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Celem projektu jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla 

obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. W ramach zadań projektu znajdują się: szkolenia 

podstawowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz 

stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników JST mającej na celu budowanie relacji  

z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.  

 

Konieczność aktualizacji ww. upoważnienia wynika ze zmiany składu personelu projektowego i ma na 

celu usprawnienie bieżącej realizacji projektu. 

 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 
  

 


