
Uchwała Nr II/23/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w  sprawie:  nadania  Statutu  Wielkopolskiemu  Zarządowi  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 
w Poznaniu

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

§ 2

Traci  moc  Statut  Wielkopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Poznaniu  nadany 

uchwałą Nr 924/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie 

nadania statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Województwa  Wielkopolskiego  i  Dyrektorowi 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.



Uzasadnienie

do uchwały   Nr II/23/10  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 grudnia 2010r.

w  sprawie:  nadania  Statutu  Wielkopolskiemu  Zarządowi  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 
w Poznaniu

Aktualny nowy statut Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

został  nadany  w  związku  z  likwidacją  z  dniem  31.12.2010  roku  Gospodarstwa  Pomocniczego 

„ROLWOD” w Koninie w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009  r.  Nr  157,  poz.  1240  ze  zm.)  oraz  ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2009  roku  –  przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze. zm.).

Ze  względu  na  specyfikę  zadań,  związanych  z  gospodarką  wodną  w rolnictwie,  ochroną 

przeciwpowodziową,  w tym utrzymaniem i  eksploatacją stacji  pomp i  wałów przeciwpowodziowych 

decydujących o bezpieczeństwie ludności i  mienia, realizowanych dotychczas przez Gospodarstwo 

Pomocnicze  „ROLWOD”,  funkcjonowanie  tych  urządzeń  musi  być  ciągłe  sprawne  i niezawodne. 

Szczególnie prace związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry oraz stworzenia spójnego i skutecznego systemu nadzoru i kontroli. Pracownicy Gospodarstwa 

bezpośrednio  wykonujący  powyższe  zadania  posiadają  odpowiednie  umiejętności  i  wieloletnie 

doświadczenie, dlatego celowym jest realizacja przedmiotowych zadań w ramach działalności własnej 

Wielkopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Poznaniu  poprzez  przejęcie  z  dniem 

1 stycznia 2011 roku pracowników likwidowanego Gospodarstwa zatrudnionych przy obsłudze stacji 

pomp.

Taką  formę  likwidacji  Gospodarstwa  przyjął  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  na 

posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 roku zapisaną w protokole Nr 247/2010 w następującym brzmieniu: 

„Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  zaopiniował  pozytywnie  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Wielkopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  formę  likwidacji  Gospodarstwa 

Pomocniczego ”ROLWOD” w Koninie”.

Środki  finansowe  na  wydatki  dotyczące  funduszu  płac  z  pochodnymi  na  18,5  etatów 

zabezpieczone  będą  w  ramach  dotacji  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej 

przeznaczonej na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych.


