UCHWAŁA NR XXXII/177/91
RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 25 czerwca 1991 r.
w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznego
„Geopoz” w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” art. 39 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ art. 8 ust.2
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późniejszymi zmianami/
art. 16 ust.1, ust.2 pkt 2, ust.3, ust.4 pkt 2 w związku z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r.
– Prawo budŜetowe /Dz.U. Nr 4, poz. 18/ za zgodą Wojewody Poznańskiego z dnia 25
czerwca 1991 r. Nr GG.I 010/3/91 Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Likwiduje się z dniem 30 czerwca 1991 r. Poznańskie Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne „Geopoz”.
§ 2.
1. Z dniem 1 lipca 1991 r. tworzy się Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” z
siedzibą w Poznaniu zwany dalej „Zarządem”.
2. „Zarząd” działać będzie jako komunalna jednostka budŜetowa.
3. Działalność gospodarcza „Zarządu” prowadzona będzie ze środków specjalnych.
§ 3.
W skład „Zarządu” wchodzą Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego i
Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geopoz”.
§ 4.
Do zadań „Zarządu” naleŜy:
- organizacja i prowadzenie katastru miejskiego
- realizowanie zadań słuŜby geodezyjnej miasta
- prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie miasta.
§ 5.
„Zarząd” przejmuje majątek oraz zobowiązania i wierzytelności Poznańskiego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kargograficznego „Geopoz” wynikające z bilansu
sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 1991 r.
§ 6.
1. „Zarząd” prowadzić będzie gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy – Prawo
budŜetowe oraz przepisy wykonawcze dotyczące środków specjalnych jednostek
budŜetowych.
2. Dochody własne „Zarządu” stanowić będą wpływy w wysokości 3 % kwot uzyskanych w
wyniku sprzedaŜy bądź oddania w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie i dzierŜawy
nieruchomości i gruntów komunalnych.
§ 7.

„Zarząd” przejmuje pracowników zatrudnionych w Poznańskim Przedsiębiorstwie
Geodezyjno-Kartograficznym „Geopoz” oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Poznaniu wg stanu na dzień 30 czerwca 1991 r. oraz uprawnienia i
obowiązki dotychczasowych zakładów pracy wobec tych pracowników.
§ 8.
1. „Zarządem” kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta Poznania.,
2. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta Poznania.
§ 9.
UpowaŜnia się Dyrektora „Zarządu” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej wynikających z zadań, o których mowa w § 4.
§ 10.
1. „Zarząd” działa w oparciu o statut ustalony przez Za4rząd Miasta Poznania.
2. Strukturę organizacyjną „Zarządu” oraz jego organizację wewnętrzną określa regulamin
organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Poznania.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.
§ 12.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
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UZASADNIENIE
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RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 25 czerwca 1991 r.

Tworzona jednostka nawiązuje do wieloletnich – bogatych i udokumentowanych tradycji
słuŜby geodezyjnej Miasta mogących się wykazać wieloma nowatorskimi osiągnięciami w
skali kraju.
Nowotworzony Zarząd jest wynikiem starań miasta o kompleksowe rozwiązanie zagadnień
geodezji i gospodarki gruntami dla zabezpieczenia interesów miasta i jego mieszkańców.
Powoływana jednostka jest rozwiązaniem nowatorskim mogącym słuŜyć jako wzór dla
innych miast, a idee w nim zawarte winny być propagowane przez Związek Miast Polskich.
Przedstawiona w uchwale forma organizacyjna jest próbą dostosowania efektywnie
działającej jednostki do wymogów istniejących przepisów prawnych i finansowych.
Będzie ona ulegała modyfikacji w miarę pojawiających się moŜliwości i rozwiązań
systemowych.

W oparciu o doświadczenia i materiały zgromadzone między innymi przy inwentaryzacji
mienia komunalnego jednostka ta gwarantuje powstanie systemu gospodarki
nieruchomościami miejskimi, pozwalającego w sposób logiczny i racjonalny na budowę ładu
przestrzennego oraz tworzący podstawy do właściwej gospodarki fiskalnej miasta.
Proponowane rozwiązanie jest optymalne i nawiązuje do organizacji słuŜb miejskich w
większości miast europejskich.
Wiceprezydent Miasta
arch. Jacek May

