UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/2013
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania
z innymi powiatami

Na podstawie 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 (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Powiat Sztumski z powiatami i miastami na
prawach powiatu z terenu Województwa Pomorskiego porozumienia w sprawie
współdziałania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i
Kartograficznych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Przedmiotem porozumienia będą wspólne działania na rzecz modernizacji Powiatowych
Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK), poprzez pozyskiwanie środków finansowych
z róŜnych źródeł, a w szczególności w ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących
rozwoju cyfrowego, regionalnego programu operacyjnego oraz środków finansowych będących
w dyspozycji Głównego Geodety Kraju.
Modernizacja PZGiK dotyczy w szczególności tworzenia baz danych: EGiB, GESUT,
BDOT500 oraz przekształcania istniejących lokalnych systemów informatycznych
(teleinformatycznych) w zintegrowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do prowadzenia
tych baz lub przyjęcia sytemu teleinformatycznego zaproponowanego przez Głównego Geodetę
Kraju, a takŜe modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z póź.
zm.) organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze porozumienia,
tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów
budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych
przestrzennych, a takŜe harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów usług.
RównieŜ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 7a pkt. 5) nakłada na Głównego
Geodetę Kraju obowiązek inicjacji i koordynacji działań w zakresie tworzenia zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzenia i utrzymywania, we współpracy z innymi
organami administracji publicznej, infrastruktury technicznej tego systemu.
Ponadto Główny Geodeta Kraju inicjuje i koordynuje działania organów administracji publicznej
oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne, a takŜe współdziała, na podstawie
odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji.
Na posiedzeniu Konwentu Starostów w dniu 20 maja 2013 roku został podpisany list
intencyjny pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą Pomorskim i dziewiętnastoma
powiatami województwa pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz modernizacji
Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK)
Prezydent Miasta Gdyni został wyłoniony do pełnienia funkcji Lidera- Partnera Wiodącego, który
będzie reprezentował powiaty przed Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą oraz Marszałkiem, a
takŜe odpowiednimi Ministrami.

