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Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
I Gospodarki Nieruchomościami 
 
GN.z.066.6.2022 

 
SPRAWOZDANIE  

z wykonania zadań i gospodarowania środkami uzyskanymi z prowadzenia powiatowego  

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

za 2021 rok 

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności 
państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. W jego skład wchodzi  
między innymi zasób powiatowy, stanowiący własność Skarbu Państwa. Prowadzenie 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego udostępnianie należy do 
zadań starostów. Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.), wpływy z udostepnienia map, danych  
z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, 
a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z budżetu 
powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów,  
finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, 
udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności: 
   1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; 
   2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do  
       prowadzenia zasobu; 
   3) informatyzacja zasobu; 
   4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja , osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,  
       geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; 
   5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu     
       Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 
   6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb  
       rozwojowych; 
   7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz  
       sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6; 
   8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej  
       zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów    
       szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania  
       i rozwoju tego zasobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gospodarowanie środkami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w 2021 r. 

Poz. Wyszczególnienie § 
Plan 

w [zł] 

Wykonanie 

w [zł] 
% 

I Przychody x  500 000,00 537 646,25  107,53 

1. Przychody własne §0690 500 000,00 537 620,18 - 

2. Odsetki §0920 0, 00  26,07  

II Wydatki x -  690 070,83 - 

1. 
Koszty osobowe  (wynagrodzenie, wynagrodzenie 

roczne, fundusz pracy, ZUS) – (PODGiK 4 os. + EGiB 2 os. 

+ GP 1 os.) 

§4010 

§4040

§4110 

§4120 

§3020 

- 616 220,05 - 

2. 

Materiały: materiały biurowe, papier ksero, papier 

do plotera, tonery, głowice, prenumerata miesięcznika 

GEODETA ,czytnik kwalifikowany podpis elektroniczny, 

inne.  
§4210 - 8 150,49 - 

3. 

Pozostałe wydatki: ogrzewanie, naprawy sprzętu 

ksero, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi prawne, 

przedłużenie gwarancji na sprzęt HP – PODGiK, licencja 

EWOPIS, licencja BANK OSNÓW, geoportal – moduł 

rzeczoznawcy, usługi pozostałe 

§4300 

§4270

§4260 

§4280 

§4700 

§4410 

§4430 

- 65 700,29 - 

  

Ponadto z przyznanych na 2021 rok środków w ramach dotacji celowej przekazywanej 
jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących geodezji i kartografii w dziale 710 rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 
wykorzystano kwotę 101 700,00 PLN na realizację projektu technicznego założenia  
i modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu (część północna). 
Wykonawca : Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz  ul. Sołtysia 71 40-748 Katowice ; umowa nr 
GN.z.032.1.2021 z dnia 28.08.2021 r.; 

Zakres robót objętych umową : 
➢ Realizacja projektu technicznego założenia i modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu międzychodzkiego (część północna); 
wykonanie niwelacji metodą geometryczną wyznaczonych w terenie punktów 
wysokościowych włączonych do szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z 
wyrównaniem sieci; liczba punktów 389;długość linii niwelacyjnych 434 km; 

➢ Obliczenie wysokości punktów w układach: PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH 
oraz wyznaczenie różnic wysokości między układami – 503 pkt; 

➢ Aktualizacja bazy BDSOG (Bank Osnów 3) 
Wydatkowana kwota na podstawie faktury nr F_VAT-8/2021 z dnia 09.12.2021r., wyniosła 108 700,00-
PLN z czego z dotacji celowej na rok 2021 wydatkowano kwotę 101 700,00- PLN, pozostałe 7 000,00-
PLN wydatkowano ze środków własnych powiatu  ; odbiór końcowy roboty:  30.11.2021r. Opracowanie 
włączono do zasobu PODGiK w dniu 17.12.2021 r. pod nr ewid. P.3014.2021.1483 
 

                                                                                                                      Opracował : 15.02.2022 r. 

                                                                                                                         Geodeta Powiatowy 

                                                                                                                           Wojciech Pawlak 


