ZARZĄDZENIE Nr 21/18
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 21 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 11/18 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej

IR-XI.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4)

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej.”;

2) w § 5:
a) w ust. 4 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę f
w brzmieniu:
„f)

inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości;”,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw
Obsługi Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej w Wydziale, w szczególności:
1) udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych
w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa na potrzeby zadań realizowanych
przez Wydział;
2) opiniowanie pod względem formalno–prawnym
przygotowywanych przez Wydział, m.in.:
a) decyzji administracyjnych,

projektów

dokumentów

b) opinii w sprawie uchwał dotyczących planów miejscowych oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) projektów zarządzeń zastępczych oraz projektów rozstrzygnięć nadzorczych,
d) odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu;
3) reprezentowanie Wojewody Wielkopolskiego w sprawach prowadzonych

w ramach postępowań sądowo-administracyjnych związanych z zadaniami
realizowanymi przez Wydział;
4) przygotowywanie informacji dla kierownictwa Wydziału o nowych regulacjach
prawnych, zmianach oraz projektach zmian przepisów prawa w zakresie
dotyczącym właściwości Wydziału.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem w regulaminie organizacyjnym Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa wprowadza się, w stosunku do obowiązujących dotychczas
uregulowań, zmiany polegające na:
1) utworzeniu Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obsługi Prawnej, któremu
przypisuje się w szczególności zadania dotyczące oceny prawnej projektów dokumentów;
2) w celu uszczegółowienia zakresu działania Oddziału Administracji Architektoniczno –
Budowlanej dotyczącej Dróg, Gospodarki Wodnej, Kolei, Terenów Zamkniętych
dodaje się zadanie dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej
instancji w sprawach dotyczących obiektów i robót budowlanych inwestycji Krajowego
Zasobu Nieruchomości.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą
wystąpić w związku z wprowadzeniem tego aktu.

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
(-) Ewa Ślęzak-Jarczyńska

Poznań, dnia 21 czerwca 2018 roku

