UCHWAŁA NR XLVII/292/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z
innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja
Geodezyjna i Kartograficzna”.

Na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 9, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Sztumski z powiatami i miastami na prawach
powiatu z terenu Województwa Pomorskiego porozumienia w sprawie współdziałania w
realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.
§2
1. Powiat Sztumski będzie partycypował w kosztach realizacji programu poprzez
przekazanie dotacji celowej powiatowi wejherowskiemu, pełniącego rolę lidera programu,
na warunkach określonych w porozumieniu.
2. Dotacja w roku 2010 zostanie udzielona ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 10.000 zł.
3. W kolejnych latach realizacji programu wysokość dotacji będzie określona w uchwale
budżetowej.
§3
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Do zawarcia porozumienia oraz jego zmian upoważnia się Zarząd Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Współpraca powiatów Województwa Pomorskiego ma na celu usprawnienie działania
powiatowej administracji geodezyjno – kartograficznej, której funkcjonowanie jest
zdeterminowane przez decentralizację zadań z zakresu geodezji i kartografii poprzez jej
umiejscowienie w samorządach powiatowych. Następstwem tego rozwiązania jest
wzrastające od 1999r. zróżnicowanie jej funkcjonowania, w szczególności w sposobie
prowadzenia baz referencyjnych, obsługi interesantów, rozwiązywanie występujących
problemów oraz rozstrzygnięcia spraw z niezwykle szerokiego zakresu kompetencji,
przypisanych funkcjonującym prawem tej administracji.
Wobec powyższego, niezbędnym jest utworzenie centrum koordynacyjnego w postaci
zespołu zadaniowego odpowiadającego za wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu
administracji geodezyjno – kartograficznej i za współpracę pomiędzy powiatami. Proponuje
się utworzenie takiego centrum w ramach Projektu finansowanego z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej.
Podpisanie porozumienia umożliwi rozpoczęcie realizacji w/w opisanych zadań.
Dokumentem wyjściowym dla prowadzonych w ramach porozumienia prac jest stanowisko
geodetów powiatowych z dnia 21 września 2009r. w sprawie usprawnienia funkcjonowania
administracji geodezyjno – kartograficznej województwa pomorskiego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

