
 

UCHWAŁA NR 90/XII/11  

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 27 października 2011 r. 

 
w sprawie likwidacji 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, ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011r. powiatową jednostkę organizacyjną     

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

 
2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 listopada 2011 r. 
 
§ 2. 1. Składniki majątkowe, naleŜności i zobowiązania likwidowanej jednostki 

przejmuje Starostwo Powiatowe w Otwocku.  
 
2. Przekazanie wskazanych w ust. 1 spraw następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 
 
§ 3. 1. Dokumentacja likwidowanej jednostki staje się dokumentacją Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 
 
2.  Prowadzone w dniu likwidacji sprawy stają się sprawami prowadzonymi przez 

Starostwo Powiatowe w Otwocku. 
 
3. Przekazanie dokumentacji i spraw wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 

§ 4. 1. Pracownicy PODGiK stają się z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownikami 
Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

 
2. Starosta lub osoba upowaŜniona do wykonywania czynności ze stosunku pracy 

zaproponuje pracownikom PODGiK nowe warunki zatrudnienia na zasadach określonych           
w odrębnych przepisach. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu. 
 
§ 6. Traci moc 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”. 

 
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie           

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady 

Tomasz Atłowski 



 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
Likwidacja powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wynika ze zmiany zasad funkcjonowania 
administracji geodezyjnej i kartograficznej powiatu otwockiego. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 
2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.          
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) słuŜbę geodezyjną i kartograficzną w powiecie 
tworzy Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatu, działającego                  
w Starostwie Powiatowym. Koniecznym jest zatem zespolenie całości podmiotów 
wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii pod Geodetą Powiatu działającym       
w ramach Starostwa Powiatowego w Otwocku. W wyniku zmian przewidzianych w nowym 
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Otwocku ogół administracji 
geodezyjnej i kartograficznej w powiecie zostanie podporządkowany Geodecie Powiatu, 
kierującemu Wydziałem Geodezji i Kartografii. W ramach wskazanego wydziału 
funkcjonować będzie równieŜ Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                         
i Kartograficznej.  

Mając powyŜsze na uwadze naleŜy zlikwidować dotychczasową jednostkę budŜetową, 
zaś jej zasoby, zadania oraz pracowników włączyć do Starostwa Powiatowego. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 


