
 
 
 

UCHWAŁA NR 308/XLIX/10 
 

RADY POWIATU  W OTWOCKU  
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
w sprawie utworzenia  powiatowej  jednostki organizacyjnej  o nazwie   
„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 12 ust. 1 pkt 2  i ust. 2 
ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:  

 
§ 1. 1. Tworzy się  z dniem 1 stycznia 2011 r. powiatową jednostkę organizacyjną o nazwie 

„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” z siedzibą w Otwocku, 
zwany dalej PODGiK.  

 
§ 2.  PODGiK będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budŜetowej. 
 

         § 3.  1. PODGiK przekazuje się mienie po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym      
o nazwie „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. 
 2. Przekazanie nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 
  § 4.  PODGiK nadaje się statut stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 6.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
 

W zawiązku z przepisami nakazującymi likwidację z dniem 31 grudnia 2010 r. 
gospodarstw pomocniczych – art. 87 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), istnieje 
konieczność zorganizowania nowej formy prawnej do obsługi zadań dotychczas prowadzonych 
przez Gospodarstwo Pomocnicze Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                        
i Kartograficznej (prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie rejestru cen          
i wartości nieruchomości). 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu, dla prowadzenia tej wyodrębnionej działalności 
najlepszym rozwiązaniem jest powołanie jednostki budŜetowej. Powołana jednostka świadczyć 
będzie nadal usługi w takim samym zakresie jak likwidowane Gospodarstwo Pomocnicze. 
Dochody, zgodnie z przepisami odprowadzane będą na rachunek Powiatu. Jednostka będzie 
finansowana z dochodów Powiatu. 

Działalność PODGiK równieŜ wymaga oddzielnej sprawozdawczości. 
Mając powyŜsze na uwadze, zasadnym jest powołanie odrębnej jednostki budŜetowej        

z dniem 1 stycznia 2011 r. i podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                
 Załącznik 

do uchwały Nr 308/XLIX/10 
Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
 

STATUT 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                

w Otwocku 
 

                                                                                                                                                                 
 § 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą                   
w Otwocku przy ulicy Górnej 1, zwany dalej PODGiK  jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Otwockiego. 
  
 § 2. PODGiK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności  
na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.            
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.             
z 2010 r. Nr 193, poz.1287); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240          
z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz.1458); 

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 958 z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94 z późn. zm.); 

7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 z późn. zm.).  
 

 § 3. PODGiK jest jednostką  budŜetową. 
                                                                                         

§ 4. PODGiK wykonuje zadania Starosty Otwockiego określone w powołanej wyŜej 
ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności w zakresie: 

1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
3) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości. 

 
 § 5. Działalność, o której mowa w § 4 PODGiK prowadzi dla obszaru Powiatu 
Otwockiego. 
 



 § 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością PODGiK sprawuje z upowaŜnienia Starosty  
Geodeta Powiatowy. 
 
 § 7. W skład Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
wchodzi: 

1) Składnica Map i Dokumentów Geodezyjnych i Kartograficznych; 
2) Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. 

 
 § 8. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje 
Dyrektor. 
 
 § 9. 1. PODGiK prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie 
zadań. 
 2. Podstawą gospodarki finansowej PODGiK jest plan finansowy dochodów  i wydatków. 
  
 § 10. Szczegółowe zadania i zakres działania PODGiK określi Regulamin Organizacyjny 
uchwalony przez Zarząd Powiatu. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 


