
Załącznik do Uchwały Nr II/23/10

    Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

    z dnia 20 grudnia 2010r. 

STATUT

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

§ 1

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zwany dalej Wielkopolskim Zarządem 

działa na podstawie niniejszego statutu i ustaw, w tym:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1590 ze zm.),

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

1240 ze zm.)., 

3. niniejszego statutu.

§ 2

Wielkopolski Zarząd jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną Uchwałą Nr 

VIII/34/99 z dnia 22 lutego 1999 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia 

Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie 

w  jedną  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  Wielkopolski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Poznaniu.

§ 3

1. Siedzibą Wielkopolskiego Zarządu jest Miasto Poznań.

2. Terenem działania Wielkopolskiego Zarządu jest Województwo Wielkopolskie.

§ 4

Nadzór zwierzchni nad Wielkopolskim Zarządem sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.



§ 5

Wielkopolski Zarząd jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Do zadań Wielkopolskiego Zarządu należy:

1. koordynowanie,  programowanie  i  planowanie  zamierzeń  w  zakresie  gospodarki  wodnej 

i melioracji,

2. opiniowanie spraw dotyczących wód, w stosunku do których, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2001r.  Prawo  wodne  (Dz.  U.  z  2005  r.  nr  231,  poz.  2019  zm.),  prawa  właścicielskie  pełni 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 

3. koordynowanie  realizacji  zadań  z  zakresu  budowy i  modernizacji  hydrotechnicznych  obiektów 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

4. administrowanie, utrzymanie i eksploatacja cieków naturalnych służących rolnictwu oraz urządzeń 

melioracji  podstawowych  (rzeki,  kanały,  wały  przeciwpowodziowe,  zbiorniki  wodne, 

przepompownie, budowle wodne, itp.),

5. prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów i porozumień,

6. kompleksowa  obsługa  inwestorska  zadań  inwestycyjnych  w  zakresie  gospodarki  wodnej, 

melioracji podstawowych oraz melioracji szczegółowych,

7. opracowanie programów wieloletnich i rocznych małej retencji wodnej oraz realizacja, nadzór nad 

budową i  koordynowanie  realizacji  wszystkich  obiektów małej  retencji  wodnej  w województwie 

wielkopolskim,

8. prowadzenie  całokształtu  spraw  związanych  z  ochroną  przeciwpowodziową  na  ciekach 

naturalnych  służących  rolnictwu  oraz  urządzeniach  melioracji  wodnych  podstawowych, 

utrzymywanie i nadzór nad wojewódzkimi magazynami przeciwpowodziowymi,

9. prowadzenie ewidencji urządzeń wodno – melioracyjnych,

10. sprawowanie nadzoru technicznego nad działalnością związków spółek wodnych,

11. sprawowanie zarządu i administracji nad powierzonym mieniem, 

12. rozliczanie  i  windykacja  opłat  za  wykonanie  inwestycji  urządzeń  melioracji  wodnych 

szczegółowych realizowanych na koszt Skarbu Państwa.

§ 7

1. Działalnością  Wielkopolskiego  Zarządu  kieruje  jednoosobowo  dyrektor  przy  pomocy  zastępcy 

dyrektora i głównego księgowego.

2. Do  składania  oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  o  charakterze  majątkowym 

i osobowym upoważniony jest dyrektor, a w jego zastępstwie zastępca dyrektora. 

3. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu zatrudnia i zwalnia Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia dyrektor Wielkopolskiego Zarządu.



5. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia dyrektor Wielkopolskiego Zarządu.

§ 8

Do podstawowych obowiązków dyrektora Wielkopolskiego Zarządu należy:

1. zapewnienie prawidłowego działania Wielkopolskiego Zarządu,

2. ustalenie organizacji wewnętrznej Wielkopolskiego Zarządu,

3. opracowanie  zakresu  działania  i  kompetencji  zastępcy  dyrektora,  głównego  księgowego 

i dyrektorów rejonowych oddziałów,

4. podejmowanie decyzji w sprawach personalnych pracowników Wielkopolskiego Zarządu, 

5. dysponowanie środkami finansowymi Wielkopolskiego Zarządu zgodnie z ich przeznaczeniem,

6. tworzenie i likwidowanie rejonowych oddziałów.

§ 9

Zasady działalności finansowej Wielkopolskiego Zarządu określają odrębne przepisy.

§ 10

W skład Wielkopolskiego Zarządu wchodzą:

1) działy,

2) rejonowe oddziały w: Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp. i Pile.

§ 11

1. Rejonowe  oddziały  stanowią  komórki  terenowe  Wielkopolskiego  Zarządu  i  nie  posiadają 

osobowości prawnej ani zdolności sądowej.

2. Rejonowym  oddziałem  kieruje  dyrektor  rejonowego  oddziału  zatrudniony  przez  dyrektora 

Wielkopolskiego Zarządu.

3. Dyrektor  rejonowego  oddziału  działa  w  ramach  udzielonego  pełnomocnictwa  przez  dyrektora 

Wielkopolskiego Zarządu.

§ 12

Szczegółową organizację pracy i zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb 
pracy Wielkopolskiego Zarządu określa Regulamin Wewnętrzny ustalony przez dyrektora 
Wielkopolskiego Zarządu.


