
 U C H W A Ł A  Nr  XXX/593/2013

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w  sprawie:   nadania  statutu  jednostce  budŜetowej  pod  nazwą  „Wielkopolski  Zarząd

Geodezji,  Kartografii   i   Administrowania   Mieniem   w   Poznaniu”

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),  art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy 

z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  157,  poz.  1240

ze zm.),  Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

Nadaje  się  statut  Wielkopolskiemu  Zarządowi  Geodezji, Kartografii  i  Administrowania  

Mieniem   w   Poznaniu   stanowiący   załącznik  do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Zmienia  się  §  4  uchwały  Nr  XLIX/756/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  

z  dnia  5  lipca  2010  roku  w  sprawie  utworzenia  jednostki  budŜetowej  pod  nazwą  

„Wielkopolski  Zarząd Geodezji, Kartografii  i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu”  

i  nadaje  się  jemu  brzmienie:

„§  4.  Przedmiot  działania  jednostki  budŜetowej  pod  nazwą  Wielkopolski  Zarząd Geodezji,

Kartografii  i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu  określa  statut”

§ 3

Traci  moc  dotychczasowy  statut  „Wielkopolskiego  Zarządu Geodezji, Kartografii  

i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu  (WZGKiAM)”  nadany  uchwałą  Nr  XLIX/756/10

Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  5  lipca  2010  roku,  zmieniony  uchwałą  

Nr  III/32/11  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  24  stycznia  2011 r.



§ 4

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Województwa  Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  1  kwietnia  2013 r.



U Z A S A D N I E N I E

Główną  przesłanką  nadania  nowego  statutu  Wielkopolskiemu  Zarządowi  Geodezji,  

Kartografii  i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu  jest  konieczność  reorganizacji  SłuŜby

Geodezyjnej  i Kartograficznej realizującej zadania Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

zapisane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) oraz zadania wynikające z ustawy

o  infrastrukturze  informacji  przestrzennej. 

Zmiany  polegają  na  wyłączeniu  ze  struktur  organizacyjnych  Wielkopolskiego  Zarządu  

Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  Mieniem   Wojewódzkiego  Ośrodka  Dokumentacji

Geodezyjnej  i  Kartograficznej  (WODGiK),  do  zadań,  którego  naleŜy  przede  wszystkim

prowadzenie  wojewódzkiego  zasobu geodezyjnego  i  kartograficznego,  a  następnie  włączenia

WODGiK w strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem przedmiotowych zmian jest przede wszystkim:

1. dostosowanie SłuŜby Geodezyjnej  i Kartograficznej do struktury zgodnej  z ustawą  Pgik,  

w związku z koniecznością sprawnej realizacji zadań wynikających z wyŜej wymienionych

ustaw oraz Dyrektywy INSPIRE,

2. usprawnienie  realizacji  zadania  zapisanego  w  Strategii  Województwa  Wielkopolskiego

dotyczącego  budowy Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Wielkopolskiego,  

do  którego  zobowiązuje  uchwała  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego Nr  2571/2012

z dnia 19 października 2012 r.  w sprawie  podjęcia działań  na rzecz utworzenia Systemu

Informacji Przestrzennej ( SIP ) Województwa Wielkopolskiego,

3. prestiŜ  Wielkopolski,  rozwój  oraz  wzrost  konkurencyjności  regionu  poprzez  efektywne

działanie,  mające  na  celu  dorównanie  innym  samorządom  w  rozwoju  społeczeństwa

informacyjnego, e-usług danych przestrzennych opartych na referencyjnych bazach danych

geodezyjnych  i  kartograficznych  gromadzonych  w  wojewódzkim  zasobie  geodezyjnym

i  kartograficznym.

Strukturę  organizacyjną  oraz  zasady  funkcjonowania  jednostki  budŜetowej  reguluje  statut

Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu,

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


