
GN.z.066.2.2020 

SPRAWOZDANIE  

z wykonania zadań i gospodarowania środkami uzyskanymi z prowadzenia powiatowego  

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

za 2019 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. Wpływy ze sprzedaży map, materiałów i informacji zasobu 
powiatowego, a także opłaty za czynności związane z jego prowadzeniem i koordynacją 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu stanowią dochód własny powiatu. 
Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2019 r. poz. 725 t.j. ze zm.), z budżetu powiatu odpowiednio 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 systemu informacji o terenie, map 

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; 

 5) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia       
 i udostępnienia zasobu; 

 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 2019 r. 

Poz. Wyszczególnienie § 
Plan 

w [zł] 

Wykonanie 

w [zł] 
% 

I Przychody x  400 000,00 376 717,44  94,18 

1. Przychody własne §0690 400 000,00 376 717,44 - 

2. Odsetki §0920 0, 00  0,00  

II Wydatki x -  415 860,50 - 

1. 
Koszty osobowe  (wynagrodzenie, wynagrodzenie 

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

+ GP 1 os.) 

§4010 

§4040

§4110 

§4120 

§3020 

- 390 735,84 - 

2. 
Materiały: materiały biurowe, papier ksero, papier 

do plotera, tonery, prenumerata miesięcznika GEODETA 

,teczki, inne.  

§4210 

 
- 11 129,79 - 

3. Pozostałe wydatki: ogrzewanie, naprawy sprzętu 

ksero, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi pozostałe 

§4300 

§4270

§4260 

§4280 

§4700 

§4410 

§4430 

- 13 994,87 - 

  

Ponadto z przyznanych na 2019 rok środków w wysokości 148 584,00 PLN, 
wykorzystano w ramach dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizację zadań z zakresu z zakresu administracji rządowej, dotyczących 
geodezji i kartografii w dziale 710 rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 
wykorzystano  pełną kwotę dotacji na sfinansowanie zadania w zakresie opracowania 
projektu technicznego założenia i modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu 
powiatu wraz ze stabilizacją punktów. Wykonawca : PMG SILESIA Spółka z o.o.,  
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice; umowa nr 98/VII/2019 z dnia 25.07.2019 r.; 

                                                                                                            

                                                                                                                      Opracował : 19.02.2020 r. 

                                                                                                                         Geodeta Powiatowy 
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