
               Załącznik 
 do uchwały Nr XXX/593/13
 z dnia  28 stycznia 2013 r.

                                                                                                             Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

S T A T U T

„Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  Mieniem     w

Poznaniu  (WZGKiAM)”

Podstawa prawna działania

§ 1

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu 

działa   na   podstawie   przepisów:

1) Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,    

poz. 1590  ze zm.).

2) Ustawy z  dnia 27 sierpnia  2009 r.  o  finansach publicznych (Dz.  U.  z  2009 r.  Nr  157,    

poz. 1240  ze zm.).

3) Ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  z  2010  r.

Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

4) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 76, poz. 489 ze zm.).

5) Ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach samorządowych  (Dz.  U.  z  2008  r.  

nr 223 poz. 1458 ze zm.).

6) Niniejszego statutu.

Postanowienia ogólne

§ 2

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

jest wojewódzką jednostką organizacyjną samorządu Województwa Wielkopolskiego 

działającą w formie jednostki budŜetowej.

§ 3

     1. Siedzibą „Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem             w

Poznaniu”  jest  miasto  Poznań.

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

na  terenie  województwa  wielkopolskiego.



Zakres działania

§ 4

Do  zadań  Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  Mieniem

w  Poznaniu  naleŜy:

1) Geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, w

tym  między  innymi  sporządzanie  dokumentacji  geodezyjno – prawnej  związanej  

z podziałami, rozgraniczeniami lub wznawianiem granic ww. nieruchomości.

2) Wykonywanie  innych  prac  zleconych  przez  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego,

wojewódzkie  samorządowe  jednostki  organizacyjne  lub  Departamenty.

3) Wykonywanie  prac  scaleniowo – wymiennych. 

4) Kontrola i aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych do

scaleń,  ponowna  klasyfikacja  gleboznawcza  gruntów zmeliorowanych,  zrekultywowanych  i

ulepszonych,  zmienionych  klas  i  uŜytków  rolnych.

5) Analiza  zmian  w  strukturze  agrarnej  oraz  programowanie  zmian  i  koordynacja  prac

urządzeniowo – rolnych.

6) Monitorowanie  zmian  w  sposobie  uŜytkowania  gruntów  oraz  ich  bonitacji.

7) Udział w projektach związanych z rozwojem informacji przestrzennej na terenie województwa.

8) Administrowanie nieruchomościami  stanowiącymi własność Województwa Wielkopolskiego, a

wykupionymi w związku z inwestycją „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie”.  

9) Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i wydatków budŜetu województwa

związanych  z wyłączeniem  z  produkcji  gruntów  rolnych.

Organizacja

§ 5

1. Działalnością  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  

Mieniem  w  Poznaniu”  kieruje  Dyrektor  przy  pomocy  zastępcy  Dyrektora  

ds. administracyjno – ekonomicznych i Głównego technologa.

2. Dyrektora „Wielkopolskiego Zarząd Geodezji, Kartografii  i  Administrowania Mieniem      

w  Poznaniu”  zatrudnia  i  zwalnia  Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego.

3.  Pracowników  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  

Mieniem  w  Poznaniu”  zatrudnia  i  zwalnia  Dyrektor  WZGKiAM  na  podstawie ustawy

 o  pracownikach  samorządowych.

§ 6



Do  podstawowych  obowiązków  Dyrektora  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii

i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu”  naleŜy:

1) Zapewnienie  prawidłowej  działalności  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii

i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu”.

2) Ustalenie organizacji wewnętrznej, w tym regulaminu pracy.

3) Dysponowanie  środkami  finansowymi  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii

i  Administrowania  Mieniem  w  Poznaniu”  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.

§ 7

Szczegółową  organizację,  zakresy  działania  wewnętrznych  komórek  organizacyjnych

oraz  tryb  pracy  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania  

Mieniem  w  Poznaniu”  określi  regulamin  organizacyjny  wraz  z  schematem  organizacyjnym  

WZGKiAM  nadany  przez  Dyrektora  WZGKiAM  i  zatwierdzony  przez  Zarząd  Województwa

Wielkopolskiego.

 

Inne postanowienia

§ 8

1.  Gospodarka  finansowa  „Wielkopolskiego  Zarządu  Geodezji,  Kartografii  i  Administrowania

Mieniem  w  Poznaniu”  prowadzona  jest  wg  zasad  określonych  w  przepisach  ustawy

o  finansach  publicznych.

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

rachunek, którym rozporządza Dyrektor WZGKiAM.

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budŜetowej jest plan dochodów i wydatków  zwany

„Planem finansowym jednostki budŜetowej”, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy                 o

finansach  publicznych.

Postanowienia końcowe

§ 9

1 . Zmiany w statucie wymagają uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2.  Statut wchodzi w Ŝycie w terminie określonym w uchwale.


