
ZARZAD POWiATU
w Nowym Dworze Mazowieckirr

ul. Mazowiecka 10
65-100 Nowy DwÓr Mnzowi"c1"

Uchwala Nr .159.1.2.0.0.$.

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ...J.5•••J..j.•.~~~a..2P08r.

w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pod nazwa

" Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie

powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.) w zwiazku z art. 27 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104

z pózno zm.) Zarzad Powiatu Nowodworskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pod nazwa Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 31.12.2008 r.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie Powiatu Nowodworskiego.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

S'lY~
r Krzysztof Kapusta

Kancc!ana l<a(.co"i j'-ra'Nuych

J. Niescio~r Z Woltanski ~.c.w Pultusku
:?A ••••52

Do nik Pogor.zelski
prawnik



Zarzadzenie Nr .
Starosty Powiatu Nowodworskiego

z dnia .

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwa " Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie

powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.), art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z pózno zm.),

w zwiazku z Uchwala Nr Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia w sprawie

wyrazenia zgody na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pn. " Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ", zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Likwiduje sie z dniem dzialajace przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze

Mazowieckim gospodarstwo pomocnicze pod nazwa " Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej ".

§2

Z dniem zadania likwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje Starostwo

Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3

Skladniki majatkuwe, naleznosci i zobowiazania likwidowanego gospodarstwa pomocmczego

przejmuje z dniem likwidacji Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

§4

Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie pomocniczym wedlug stanu na dzien staja

sie z dniem pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na

podstawie art. 23 ( 1 ) Kodeksu pracy.

§ 5

Czynnosci zwiazane z likwidacja gospodarstwa pomocniczego wykonuje .

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .
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Uzasadnienie uchwaly zarzadu o likwidacji PODGiK
jako gospodarstwa pomocniczego i jego wlaczenie

w struktury organizacyjne starostwa

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U. 240 poz. 2027 z 2005 roku) art. 40 gromadzenie i prowadzenie

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrola opracowan przyjmowanych

do zasobu oraz udostepnianie tego zasobu zainteresowanYm jednostkom oraz osobom

prawnYm i fizycznYm w zakresie zasobów powiatowych nalezy do Starosty. Starosta

wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzacego w sklad starostwa

powiatowego.

Wyzej WYmienione zadania nalozone na Staroste przez przepisy ustawy sa realizowane

przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyodrebniony ze

struktury starostwa jako gospodarstwo pomocnicze.

W mysl artykulu 41 powolanej powyzej ustawy wplywy zwiazane miedzy innYmi ze

sprzedaza map, innych materialów i informacji z zasobu, uzgadnianiem usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu a takze inne wplywy tworza Powiatowy Fundusz

Gospodarki Zasobem GeodezyjnYm i KartograficznYm.

Szczególowe zasady gospodarowania PFGZGiK zostaly okreslone w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 25.11.2002 roku (Dz. U. 207 poz. 1759).

W obecnej strukturze organizacyjnej finansowanie Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej jest realizowane w calosci ze srodków PFGZGiK.

Wielkosc wplywów na Fundusz w 2007 r. (lacznie) 740256,62 zl

Wielkosc srodków wydatkowanych na POD GiK 354 030,43 zl

W roku biezacYm planowana laczna kwota wydatków zwiazana z funkcjonowaniem

PODGiKjako gospodarstwa pomocniczego WYniosla wg. planu na dzien 19.02.2008 roku

374702,00 zl z czego 306 077,00 zl stanowia koszty zwiazane z WYnagrodzeniem

pracowników.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz sukceSYwne tworzenie mapy

zasadniczej w systemie numerycznYm stanowia duze bazy i WYmagaja wdrozenia rozwiazan,

które umozliwia efektywne prowadzenie powiatowego zasobu dokumentów geodezyjnych i

kartograficznych.



Istniejaca obecnie organizacja sluzby geodezyjnej w Starostwie nie w pelni

umozliwia wlasciwe wykonywanie w/w zadan, zwlaszcza w odniesieniu do opracowan

numerycznych.

Wyodrebnione ze struktury Starostwa gospodarstwo pomocnicze w postaci Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie moze w pelni realizowac zadan

zwiazanych z unowoczesnianiem organizacji pracy ze wzgledu na ograniczenia zarówno

finansowe jak i organizacyjne.

Ponadto, koszty utrzymania pochlaniaja cale przychody z tytulu oplat za czynnosci

zwiazane prowadzeniem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedazy

map oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uwzgledniajac range dokumentów stanowiacych panstwowy zasób oraz odpowiedzialnosc

Starosty za ich wiarygodnosc, nalezy stworzyc warunki do racjonalnego wykorzystania

wszystkich mozliwosci organizacyjnych Powiatu.

Wieksze efekty w pracy sluzby geodezyjnej beda poprzez wlaczenie PODGiK w strukture

Starostwa Powiatowego - Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.

pozwoli na lepsza koordynacje prac w zakresie informatyzacji powiatowego zasobu

dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, w tym na biezaca aktualizacje baz danych

numerycznych i bardziej sprawne udostepnianie dokumentacji archiwalnej oraz wdrazanie

technologii numerycznej.

Powyzsza zmiana organizacyjna w sluzbie geodezyjnej podyktowana jest troska o lepsze

wykonywanie zadania Starosty okreslonego w art.7d ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

Koszty zwiazane z wlaczeniem PODGiK w strukture Starostwa obciaza Staroste w

zakresie wynagrodzen i ich pochodnych. Pozostale koszty prowadzenia powiatowego zasobu

moga byc finansowane ze srodków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w

sprawie szczególowych zasad gospodarki finansowej Funduszu.

Nalezy zwrócic uwage, ze znaczna czesc PFGZGiK przeznaczana jest na wynagrodzenia

pracowników anie na tworzenie, modernizacje i utrzymywanie powiatowego zasobu.

Brak wsparcia Starostwa poprzez przeksztalcenie POD GiK w jednostke starostwa podlegla

bezposrednio geodecie powiatowemu i staroscie moze doprowadzic w przyszlosci w

zubozenia zasobu i brak mozliwosci nadazania za zachodzacymi zmianami.



Przedstawiajac powyzsze, uprzejmie prosze o zmiane organizacji sluzby geodezyjnej poprzez

likwidacje PODGiKjako gospodarstwa pomocniczego i wlaczenie w struktury Starostwa

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.

Zalaczniki:

1. Opinia prawna w sprawie szczególowego postepowania formalno-prawnego w

zwiazku z likwidacja gospodarstwa pomocniczego Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

2. Projekt Zarzadzenia Starosty Nowodworskiego

3. Projekt Uchwaly Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

y

Wojciec .


