STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W KIELCACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zwany dalej
„Świętokrzyskim Zarządem” działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2001r. 142,
1590 z późn. zm. ),
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r.157, 1240 z
późn. zm.),
c) ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. 2012.145 z późn. zm.
d) innych ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw związanych z wykonywaniem
powierzonych zadań,
e) niniejszego Statutu.
§2
1.Świętokrzyski Zarząd jest budżetową wojewódzką jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej.
2. Terenem działania Świętokrzyskiego Zarządu jest Województwo Świętokrzyskie.
3. Siedzibą Świętokrzyskiego Zarządu jest miasto Kielce.
4. Świętokrzyski Zarząd używa pieczęci nagłówkowej nagłówkowej z napisem:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
§3
Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalnością Świętokrzyskiego Zarządu należy
do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Rozdział II
Przedmiot działalności
§4
Świętokrzyski Zarząd realizuje:
1. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy Prawo Wodne
przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub organy samorządu Województwa
Świętokrzyskiego.
2. zadania publiczne o charakterze wojewódzkim pozostające w przedmiotowym lub
funkcjonalnym związku z zadaniami, o których mowa w pkt. a wykonywane przez Marszałka
Województwa lub organy samorządu Województwa Świętokrzyskiego na podstawie innych
ustaw.
3. inne zadania powierzone przez Zarząd Województwa.
§5
Do zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych Świętokrzyskiemu Zarządowi
należą w szczególności:
a) programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych.

b) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym sprawuje bieżącą
obsługę i nadzór nad zbiornikami wodnymi znajdującymi się w ewidencji Świętokrzyskiego
Zarządu.
c) programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych na koszt Skarbu Państwa za zwrotem w formie opłaty melioracyjnej, części
kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, a
także na koszt Skarbu Państwa oraz innych środków Publicznych za zwrotem przez
zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.
d) wydawanie decyzji w zakresie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
na koszt Skarbu Państwa za zwrotem części kosztów w formie opłaty melioracyjnej.
e) ustalanie i korygowanie wysokości opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej.
f) wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących
własność Skarbu Państwa, do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz w
stosunku do pozostałych wód dla których praw właścicielskich nie wykonuje: minister
właściwy do spraw gospodarki morskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
dyrektor parku narodowego.
g) gospodarowanie gruntami pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi, o których
mowa w art. 14 ust. 3 w odniesieniu do wód określonych w art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa
Wodnego.
h) nadzorowanie i kontrolowanie działalności związków spółek wodnych w zakresie
zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia statutu związku spółek wodnych oraz wzywania do
usunięcia niezgodności statutu z prawem, stwierdzenia nieważności uchwał organów związku
spółek wodnych, oraz rozwiązywania zarządów związku spółek wodnych i wyznaczania
osoby pełniącej jego obowiązki i ustanawiania zarządu komisarycznego, oraz rozwiązywanie
związków spółek wodnych.
i) prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwianiu jej uprawy,
urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz zmeliorowanych gruntów melioracji
szczegółowych i udostępnia dokumentację zainteresowanym podmiotom.
j) gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność
Skarbu Państwa, które zostało powierzone Marszałkowi Województwa.
k) dokonywanie oceny projektów melioracyjnych i budownictwa wodnego.
l) dokonywanie uzgodnień w zakresie melioracji wodnych, wymaganych do wydania przez
właściwy organ administracji publicznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
m) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia
uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Do zadań publicznych o charakterze wojewódzkim powierzonych Świętokrzyskiemu
Zarządowi należą w szczególności zadania związane z:
a) wyposażeniem i utrzymywaniem magazynów przeciwpowodziowych.
b) prowadzenie w imieniu Marszałka Województwa spraw związanych z działalnością
Związków Spółek Wodnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§7
Do innych zadań powierzonych Świętokrzyskiemu Zarządowi należą w szczególności zadania
związane z:
a) współpracą z innymi jednostkami administracji rządowej i administracji samorządowej
oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony przed powodzią i suszą.
b) przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej w rolnictwie,
przy wykorzystaniu środków krajowych i unijnych.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§8
Strukturę organizacyjną, zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i
samodzielnych stanowisk pracy oraz tryb pracy Świętokrzyskiego Zarządu określa
szczegółowo Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.
§9
1. W skład Świętokrzyskiego Zarządu wchodzą Rejonowe Oddziały w Kielcach, Busku
Zdroju, Jędrzejowie, Sandomierzu, Starachowicach zwane dalej „Rejonowymi Oddziałami”.
2. Rejonowe Oddziały używają pieczęci nagłówkowej z napisem: „Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – Rejonowy Oddział w
…………………………”
3. Rejonowe Oddziały obejmują swoim zasięgiem tereny powiatów:
1.1 Rejonowy Oddział w Kielcach: powiat grodzki i ziemski Kielce, powiat Końskie.
1.2 Rejonowy Oddział w Busku Zdroju: powiaty – Busko Zdrój, Kazimierza Wielka,
Staszów.
1.3 Rejonowy Oddział w Jędrzejowie: powiaty – Jędrzejów, Pińczów, Włoszczowa.
1.4 Rejonowy Oddział w Sandomierzu: powiaty – Opatów, Sandomierz.
1.5 Rejonowy Oddział w Starachowicach: powiaty – Ostrowiec Św., Skarżysko Kam.,
Starachowice.
4. Graficzne przedstawienie obszarów działania poszczególnych Rejonowych Oddziałów
zawiera załącznik Nr 1 do Statutu.
5. Oddziałami kierują kierownicy Oddziałów.
§ 10
1. Świętokrzyskim Zarządem kieruje Dyrektor przy pomocy: Z-cy Dyrektora, Głównego
Księgowego i Kierowników Oddziałów.
2. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Województwa. Do czynności przekraczających zakres
pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa.
§ 11
1. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa, pozostałe
czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Marszałek
Województwa.
2. W stosunku do pozostałych pracowników Świętokrzyskiego Zarządu czynności z zakresu
prawa pracy wykonuje Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 12
1. Świętokrzyski Zarząd jest jednostką budżetową.
2. Do Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu należy wykonywanie wszystkich przewidzianych
przepisami prawa obowiązków kierownika jednostki w sektorze finansów publicznych.
3. Gospodarka finansowa Świętokrzyskiego Zarządu jest prowadzona na podstawie rocznego
planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu w oparciu o
ostateczne kwoty wydatków przyjęte w uchwalonym budżecie Województwa
Świętokrzyskiego.
4. Do czasu podania informacji o ostatecznych kwotach wydatków gospodarka finansowa
Świętokrzyskiego Zarządu oparta jest na projekcie planu finansowego opracowanym przez
Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu na podstawie danych uzyskanych z Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego wynikających z projektu uchwały budżetowej.
5. Świętokrzyski Zarząd realizuje statutowe zadania w oparciu o mienie Samorządu
Województwa przekazane w trwały Zarząd lub przekazanym do użytkowania pod innym
tytułem.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 13
Zmian w statucie dokonuje się w rybie właściwym dla jego uchwalenia.

