ZARZĄDZENIE Nr 46/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
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 2021 r. poz. 1233) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 13/20 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa zmienionego zarządzeniem nr 24/20
z dnia 8 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regulaminie organizacyjnym urzędu  należy przez to rozumieć regulamin
organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiący
załącznik do zarządzenia nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca
2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu zmienionego zarządzeniami nr 181/21 z dnia
30 kwietnia 2021 r., nr 280/21 z dnia 2 lipca 2021 r. oraz nr 358/21 z dnia 27 lipca
2021 r.;”;
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych Wydziału
w szczególności należą zadania  w zakresie ich właściwości rzeczowej, o których
mowa w § 17 regulaminu organizacyjnego urzędu.”,
b) w ust. 7:


w pkt 13:


w lit. a po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:
„ ustawy  Prawo łowieckie w zakresie odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich,”,



w lit. c w tiret drugie średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d
w brzmieniu:
„d) spółek wodnych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy  Prawo wodne;”;



w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 1719 w brzmieniu:
„17) zlecanie zadań z zakresu administracji rządowej, w drodze porozumień,
izbie rolniczej na podstawie ustawy o izbach rolniczych;

18) uzgadnianie z marszałkiem województwa podziału województwa na
obwody łowieckie oraz zaliczanie obwodów łowieckich do kategorii,
a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii;
19) dokonywanie analizy i sporządzanie uwag do projektu planu postępowania
na wypadek awarii w podmiotach, w których zamierza się prowadzić
zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych
zaliczanych do III lub IV kategorii oraz przekazywanie w tym zakresie
informacji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w celu dokonywania aktualizacji „Planu Zarządzania Kryzysowego
Województwa Wielkopolskiego”.”.
§ 2. Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w terminie miesiąca od dnia wejścia
w życie zarządzenia dostosuje opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników do zadań określonych w zarządzeniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
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