
           Projekt 

UCHWAŁA NR XXVIII/186/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok 

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne                          i 

kartograficzne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Zatwierdza się plan finansowy funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/186/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO NA 2010  ROK 
Powiatowy 

Fundusz 
Gospodarki   Zasobem   Geodezyjnym i Kartograficznym Powiat Opolski 

Plan na 

2010 rok Lp. Treść Paragrafy 

w złotych 

1 2 3 4 

I. Stan funduszu na początek roku x 580 000 

1. środki pieniężne x 385 000 

2. należności x 30 000 

3. zobowiązania (minus) x 65 000 

II. Przychody x 1 266 000 

1. Przychody własne x 1 266 000 

1.1. Wpływy z usług 0830 55 000 

1,2 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0840  

1,3 Wpływy z różnych opłat 0690 1 195 000 

1.4. Wpływy z różnych dochodów 0970  

1,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 700 

1,6 Pozostałe odsetki 0920 15 300 

2 Pozostałe przychody x  

3 Przelewy redystrybucyjne x  

3,1 Dofinansowanie z CFGZGiK 2960  

3,2 Dofinansowanie z WFGZGiK 2960  

III. Wydatki  1 846 000 

1. Wydatki bieżące własne  1 512 800 

1.1. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 22 000 

1.2. Zakup energii 4260 6 000 

1.3. Zakup usług remontowych 4270 2 000 

1.4 Zakup usług pozostałych 4300 1 470 300 

1,5 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 3 000 

1,6 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 
4740 3 500 

1,7 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 6 000 

2 Pozostałe wydatki X  

3 Wydatki inwestycyjne  80 000 

3,1 Wydatki inwestycyjne 6110  

3,2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6120 80 000 

4 Przelewy redystrybucyjne x 253 200 

4,1 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 2960 126 600 

4,2 Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 2960 126 600 

IV. Stan funduszu na koniec roku x - 

1. środki pieniężne x 40 000 

2. należności x 20 000 

3. zobowiązania (minus) x 60 000 



 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały 
 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok. 

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity z 2005r. Dz. U 

 nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) w art. 7d i art.41 ust.5 pkt 3 stanowi, że do zadań starosty należy 

między innymi dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, a takze mając na uwadze art.41 ust.7 wyżej wymienionej 

ustawy, który stanowi, że starosta przedstawia do zatwierdzenia właściwym radom powiatu 

coroczne projekty planu postanowiono przygotować projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu finansowego PFGZGiK na 2010 r. 

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i 

informacji znajdujących się w zasobach powiatowych, z opłat za czynności związane z 

prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania 

projektowych sieci uzbrojenia terenu, za udzielenie informacji, za wykonywanie wyrysów i 

wypisów z operatu ewidencyjnego, wpływy z usług związanych z przetwarzaniem oraz 

reprodukowaniu dokumentów i materiałów zasobu a także inne wpływy. 

Ponadto 10% wpływów funduszu powiatowego w danym roku kalendarzowym przekazywane jest 

w okresach, kwartalnych na fundusz centralny i 10% na fundusz wojewódzki. 

Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie zadań zgodnie z art. 41 ust.4 w/w ustawy, a w 

szczególności na: 

1. usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, 
uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem 

materiałów z zasobów, 

2. modernizacje i adaptacje lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, 

3. wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do 

prowadzenia zasobu, 

4. informatyzacje zasobu, 

5. zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, osnów 

geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji 

gruntów, budynków i lokali. 

6. kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia            i 

udostępnienia zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu, 

7. wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań 
dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, 

8. zakup urządzeń, oprzyrządowania sprzętu informatycznego, opracowania itp. 

9. szkolenia pracowników w związku z prowadzeniem zasobu w zakresie aktualizacji                  

i utrzymania tego zasobu, 

10. prowizje i opłaty bankowe, związane z obsługą funduszu. 

 

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

 

Opracowała: 

Janina Skrzetuska 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 

Opole, dnia 16.11.2009 r. 
 


