ZARZĄDZENIE Nr 37/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, określony
w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie
i Nieruchomości.
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§ 3. Traci moc zarządzenie nr 24/16 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości zmienione zarządzeniami nr 2/17 z dnia 30 stycznia
2017 r., nr 26/17 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 37/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się nowy regulamin organizacyjny Wydziału Skarbu
Państwa i Nieruchomości.
Konieczność wprowadzenia nowego regulaminu jest podyktowana licznymi dotychczasowymi
zmianami regulaminu, które w połączeniu ze zmianami wprowadzanymi niniejszym zarządzeniem
mogłyby naruszyć spójność regulaminu oraz uczynić go nieczytelnym i nieprzejrzystym.
W stosunku do uchylanego niniejszym zarządzeniem regulaminu organizacyjnego Wydziału
wprowadza się następujące zmiany:
1) w zakresie działania Oddziału Organizacyjnego i Nadzoru Właścicielskiego:
a) uchyla się zadania związane z:
– obsługą informatyczną Wydziału, administrowania Systemem Informatycznym Rejestrów
oraz Systemem Obsługi Budżetu Państwa „TREZOR“, które przenosi się do zakresu
działania Biura Obsługi i Informatyki,
– gospodarką finansami w
z wygaśnięciem zadania,

obszarze

przekształceń

własnościowych,

w

związku

– prowadzeniem dokumentacji kandydatów na likwidatorów przedsiębiorstw państwowych,
dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego, w związku z wygaśnięciem
zadania,
b) dodaje się zadanie związane z obsługą naboru pracowników do Wydziału – doprecyzowanie
zakresu realizowanych zadań Oddziału;
2) w zakresie działania Oddziału Gospodarki Gruntami Skarbu Państwa:
a) uchyla się zadanie, w związku z wygaśnięciem, związane z prowadzeniem spraw dotyczących
ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego,
b) dodaje się zadanie, dotychczas realizowane przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,
w zakresie stwierdzania, w drodze decyzji, reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania
praw właścicielskich Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), w związku z powierzeniem realizacji
zadania przez Wojewodę.
Ponadto, z zakresu działania Oddziałów uchylono zadanie dotyczące rozpatrywania sygnałów
obywatelskich, które dodaje się do zadań wspólnych realizowanych przez wszystkie komórki
organizacyjne Wydziału.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje powstania dodatkowych
konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się
możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem tego aktu.
Dyrektor Wydziału
Skarbu Państwa i Nieruchomości
(-) Dorota Stawicka
Poznań, dnia 25 listopada 2019 r.

