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Nr GN. 665/ 1 /2011 
 

 

Sprawozdanie z wykonania planu 

i gospodarowania  Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok. 

 
 Powiatowy Fundusz  Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  

tworzony był na podstawie art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo geodezyjne 

i  kartograficzne”  /Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 – tekst jednolity/ - w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27.08.2009 r. – przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, tj 

010.01.2011 r.)  i składał się z  funduszy centralnego, wojewódzkich i powiatowych. 

 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym był 

powiatowym funduszem celowym i uchwalany był przez Radę Powiatu w ramach 

budżetu samorządu powiatowego. 

Przychodem powiatowego funduszu były wpływy: 

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

       materiałów i  informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- z opłat za czynności związane z prowadzeniem  w/w zasobu ponoszonych 

       przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego , 

- z opłat związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci        uzbrojenia 

terenu. 

Fundusz  powiatowy mógł być uzupełniany dotacją z funduszu centralnego 

i wojewódzkiego. 

Środkami funduszu powiatowego dysponował Starosta wykonujący zadania 

z  zakresu administracji rządowej, przy pomocy Geodety Powiatowego i Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działających w   strukturze 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Środki funduszu  przeznaczone były na uzupełnienie środków budżetowych na 

finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych 

do prowadzenia tego zasobu. 
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 Środki funduszu gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym              

i obecnie wraz ze zmianą przepisów prawnych nie wykorzystane w roku 2010, nie 

przechodzą na rok następny. 

  Gospodarowanie Funduszem przedstawione jest w formie zestawienia przychodów 

i wydatków planowanych i wykonanych w 2010 roku. 

 
 
 I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień  1.01.2010 r.  -  631 830,80 zł. 
 

Plan   Wykonanie          % wyk. 
II. PRZYCHODY:    .      w zł.               w zł. 
 
1/ opłaty za korzystanie z zasobu  
     geodezyjnego. i kartograficznego                                   241 969,66      
     i danych  ewidencji gruntów        
2/ opłaty za czynności związane z uzgod. 
    usytuowania sieci uzbrojenia terenu                          56 604,00      
3/ opłaty za korzystanie z danych 
     ewidencji gruntów                                                          130 196,03    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                      500 000,00     428 769,69          
 
4/ odsetki bankowe                                         10 000,00        22 481,11       224,81 
5/ inne  /koszty upomnień/                                       0,00          5 056,02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Razem:      510 000,00      456 306,82      91,26 % 

 
*Kwotę  5056,02 zł stanowią:  -                    stanowią mylnie przyjęte do zapłaty f-ry, opłaty 
skarbowe i pozwolenia wodnoprawne, podwójne zapł. Rachunki za szkolenia geodetów, 
podwójna wpłata rach. Geodezyjnych, 
  
 III. WYDATKI 
                 

1/ przekazanie  20% wpływów na 
     Centralny i Wojewódzki FGZG i K                 100 186,00    90 251,00        90,08 % 
2/ zakup materiałów i wyposażenia                      52 200,00    52 199,36      100,00 % 

     3/ Przeglądy i konserwacja sprzętu                        2 623,00       2 623,00 
     4/  koszt wysyłki, wymiana części,  
          opracowanie na temat torfowiska      
           - mapa glebowo-rolnicza, prace geodezyjno 
           Kartograficzne, ogłoszenie Rzeczpospolita    128 830,00   128 829,16     100,00 %  

5/ zakup materiałów papierniczych 
    do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero        14 316,00     14 315,75       100,00 % 

      6/ zakup akcesoriów komputerowych,                  48 928,00     48 927,13       100,00 % 
 

    7/ nadzory Autorskie, literatura,   
        oprogramowanie                                               136 278,00  136 264,50        99,99 %                  
     8/ szkolenie pracowników                                      16 639,00    16 638,26       100,00 % 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Razem:           500 000,00  490 048,16        98,01 % 
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IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010   - 712 725,60  zł                                       
          

 
 

Omówienie sprawozdania 

 

Ogólne wykonanie  planu nie zostało zrealizowane o 1,99 %  wielkość planowanej, na co przede 

wszystkim złożyły się mniejsze wpływy uzyskane z opłat za korzystanie z danych ewidencji gruntów i 

budynków. 

                                                        

   Wydatki  wymienione w : 

pkt 1 – wynikają z ustawowego zapisu o przekazaniu po 10% wpływów  z Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

        Razem  90 251,00 zł  

 

pkt 2 – stanowią wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, interpretacji i przepisów prawnych do 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, prenumeraty miesięcznika „Geodeta”, materiałów stolarskich do 

wykonania mebli stanowiących wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej, publikacji  Vademekum prawnego geodety, akumulatora Sony, podajników komputerowych, 

farby, UPS-ów, MS Windows, dysku twardego Samsung, komputera Maximus, MS Office  

Razem  52 199,36 zł 

 

pkt 3 – stanowią koszty: przegląd i konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacji Olivetti,  

      Razem  2 623,00 zł 

 

pkt 4 – stanowią wydatki: prace geodezyjno-kartograficzne – informatyzacja zasobu, ogłoszenia                               

w  „Rzeczpospolitej”, koszty wysyłki, wymiana części,  opracowanie na temat torfowiska – mapa glebowo-

rolnicza 

      Razem  128 829,16 zł. 

 

pkt 5 – zakupy: papier ksero, papier do ploterów, rolka ploterowa,  

       Razem  14 315,75 zł 

 

Pkt 6 – zakupy: toner, Dysk DVD,  toner Olivetti,  mysz Lablec i Logitech, tusz HP,  Geo-Info Moduł 

      Razem  48 927,13 zł 

 

Pkt 7 – Nadzór autorski nad oprogramowaniem Geo-Info, literatura fachowa, oprogramowanie pakiet               

            Super Edit          

      Razem  136 264,50 zł 
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pkt 8 – seminarium, szkolenie pracowników, szkolenie w zakresie mapy numerycznej AutuCad,                    

            szkolenie dla administratorów 

       Razem  16 638,26 zł 

 

Inne - stanowią mylnie przyjęte do zapłaty f-ry, opłaty skarbowe i pozwolenia wodnoprawne, podwójne zapł. 

Rachunki za szkolenia geodetów, podwójna wpłata rach. Geodezyjnych, 

       Razem – 5056,02 zł 

 

                                                                        Sporządziła : Maria Ginda 

                   

 


