UZASADNIENIE
Celem zmiany regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu wprowadzonego zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 246/20 z dnia
16 czerwca 2020 r. jest dostosowanie i doprecyzowanie jego przepisów do prawa
powszechnie obowiązującego.
Przedmiotowe zmiany dotyczą:
1) w treści regulaminu organizacyjnego zmienia się nazwę:
a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia na obowiązującą  „specyfikacja
warunków zamówienia” wprowadzoną ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.),
b) Funduszu Dróg Samorządowych na obowiązującą  Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg  wprowadzoną ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy
o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2338),
ustawa wprowadziła między innymi zmianę tytułu ustawy. Ogólne określenie
przedmiotu ustawy otrzymało brzmienie – „o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg”;
2) zakresu zadań realizowanych przez:
a) Gabinet Wojewody: rozszerza się o prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami
państwowymi, zadanie dotychczas realizowane przez Biuro OrganizacyjnoAdministracyjne,
b) Wydział Finansów i Budżetu, zmiany wynikają z przejęcia przez Wydział
dodatkowych zadań, w tym realizowanych na podstawie aktów zawierających
regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2,
c) Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, gdzie uchyla się zadanie związane z polityką
rozwoju w tym wdrażania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zadanie związane z udzielaniem i rozliczaniem
dotacji na budowę, przebudowę, remonty dróg powiatowych i gminnych w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 program nie funkcjonuje.
Ponadto uchyla się zadania związane z kontrolą wykonywania przez odpowiednio
samorząd województwa oraz samorządy powiatowe i gminne zadań z zakresu
administracji rządowej określonych w: ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawie o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, ustawie Prawo geologiczne i górnicze, ustawie
o odpadach, ustawie o odpadach wydobywczych, ustawie – Prawo ochrony
środowiska, ustawie o lasach, ustawie – Prawo łowieckie, ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawie – Prawo wodne.
Zadania te przekazuje się do realizacji w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru,
d) Biuro Organizacyjno-Administracyjne:
 dodaje się zadanie związane z:
  prowadzeniem spraw związanych z koordynowaniem dostępności osób ze
szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez urząd,

  obliczaniem i pobieraniem wpłat dokonywanych do pracowniczych planów
kapitałowych, przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej oraz
przygotowywanie i składanie deklaracji i raportów w tym zakresie.
W strukturze Biura funkcjonuje Doradca do spraw etyki oraz Koordynator do Spraw
Dostępności;
3) w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) z zakresu zadań wykonywanych przez
Wojewódzką Inspekcję Geodezyjna i Kartograficzną w Poznaniu uchyla się zadanie
związane z wydawaniem dzienników praktyk zawodowych. Zadanie realizuje Główny
Geodeta Kraju;
4) zmienia się zasadę dotyczącą określania numeracji projektów aktów prawnych.
Pozostałe zmiany są zmianami redakcyjno-porządkowymi.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku
z wprowadzeniem tego aktu.
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
/-/Małgorzata Drygas

Poznań, dnia 28 kwietnia 2021 r.
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